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RESUMO 

 

Zonas costeiras abrigam mais da metade da população mundial, no estado do 

Ceará 50,8% da população reside em cidades a beira mar. O litoral Oeste da 

Região Metropolitana de Fortaleza concentra 36% da população estadual e 

contribui com 55% de todo o PIB do Ceará, configura-se como uma região 

estratégica, que concentra os principais polos turísticos e o Complexo Industrial 

e Portuário de Pecém. A praia do Icaraí durante décadas sofre com o processo 

erosivo, que já ocasionou a demolição de dezenas barracas de praia e do 

patrimônio público. A avanço do mar não foi contido com a instalação da obra 

costeira intitulada de BagWall, conforme mostram os dados de sucessivas 

campanhas de campo para o monitoramento do perfil de praia. Propõe-se a 

utilização de recifes artificiais multifuncionais (RAMs) como medida de proteção 

costeira, que se instalados na disposição sugerida, protegerão uma faixa de 

aproximadamente 1.400m de praia sobre a ação direta das ondas. A 

multifuncionalidade atribuída a estas estruturas vem do fato de que além 

mitigar os efeitos da erosão costeira, a quebra da onda, que acontecerá em 

pontos mais energéticos, será favorável a pratica do surfe, o mais novo esporte 

olímpico. Não se restringindo apenas a essas duas vantagens, podemos 

apontar dentre outras: o aumento da biota marinha, a formação de zonas mais 

calmas a sotamar dos RAMs que melhoram a balneabilidade e são propícias a 

pratica de outras atividades recreativas, como: natação, pesca, pesca 

submarina, snorkelling, caiaque, kitesurfe e windsurfe. A avaliação da 

efetividade dos RAMs focando a mitigação dos efeitos erosivos é realizada de 

duas formas, a primeira que utiliza relações empíricas formuladas com base 

nos resultados de ensaios em modelos físicos, aborda a resposta em longo 

prazo da linha de costa. A segunda, foco deste trabalho, utiliza-se do software 

de modelagem hidro-ambiental MIKE ZERO, que através do seu módulo de 

transporte de sedimentos, simula a alteração da morfologia da praia em 

decorrência dos diversos estados de mares característicos da costa cearense. 

O dimensionamento estrutural proposto para os RAMs foi realizado em 

consonância com as normas internacionais de obras portuárias. Os resultados 



 

do modelo hidrodinâmico mostram que o padrão de circulação das correntes é 

totalmente alterado com a implantação dos RAMs, a corrente de deriva bem 

característica nos cenários da praia natural, é substituída por um padrão de 

circulação composto por vários vórtices regidos pela quebra das ondas e 

situados a sotamar das estruturas. São criadas zonas de calmaria propícias ao 

acúmulo de sedimentos, enquanto a corrente de deriva é desviada para 

barlamar dos RAMs. Diante dos critérios de avaliação da melhoria dos 

parâmetros de surfabilidade, estima-se que as ondas transformadas pela 

interação com os RAMs serão adequadas a surfistas de nível intermediário e 

avançados, com raias que podem chegar até 190m. Constata-se que a 

integridade estrutural foi garantida mesmo no cenário que retrata o estado de 

mar em um evento extremo de longa duração, porém, como já previsto, 

alterações da geometria em face da remodelagem no talude das estruturas 

foram evidenciadas nos resultados. 

Palavras-chave: Recife artificial multifuncional. Modelagem ambiental. Mike 

Zero. Icaraí. Erosão costeira. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Coastal areas shelter more than half the world's population, in the state of 

Ceará 50.8% of the population resides in seaside cities. The West Coast of the 

Metropolitan Region of Fortaleza concentrates 36% of the State population and 

contributes with 55% of the entire GDP of Ceará. It is a strategic region that 

concentrates the main tourist centers and the Pecém’s Industrial and Port 

Complex. Located in this region, Icaraí beach has been suffering an erosive 

process for decades. Dozens of beachfront restaurants and the public 

patrimony already collapsed with the wave’s action. Successive field surveys 

exposed that the coastal structure named BagWall didn’t work to prevent the 

shoreline loss. Multifunctional Artificial Reefs (MARs) are proposed in this work 

to mitigate the effects of coastal erosion, the proposal installation layout will 

protect approximately 1,400 m of beachfront against wave’s action. With the 

proposed MARs wave breaking will occur in a deeper zone with high wave’s 

energy breaking points appropriated for surfing, the newest Olympic sport. As 

consequence there will be an increment of marine’s biota; the formation of wave 

less zones behind the MARs, appropriated for bathing, swimming, fishing, 

spearfishing, snorkeling, kayaking, kite surfing and windsurfing are also some 

examples of advantages obtained with MAR’s installation, a great opportunity 

for tourism harnessing at Icaraí beach. The long-term shoreline response after 

the MAR’s deployment is assessed with the use of empirical relationships 

based on the results of scaled physical models. The short time response was 

carried out with the use the hydro-environmental model MIKE ZERO to provide 

the wave’s propagation, the hydrodynamic field and sediment transport pattern 

as a result of the different sea states present in Ceará’s coast. The structural 

dimensioning proposal is in accordance with the international standards for 

ports structures (PIANC). The hydrodynamic model showed a significant 

change in the current circulation pattern after MAR’s installation, the well-

defined drift current present in the natural beach is replaced by a circulation 

pattern with a few vortices governed by wave breaking above the coastal 

structures. Low wave energy’s zone, proper to sediment accumulation are 

obtained with Mars’ deploy. Surf’s parameters improvement is reached with the 



 

MAR’s interaction; the projected waves are indicating for intermediary and 

advanced surfers. Wave’s ray can reach up to 190m in some swell sea 

conditions. Structural integrity was guaranteed even in the most severe sea 

condition scenario, however, changes in MARs’ geometry were evidenced in 

the sediment transport model results. 

. 

Keywords: Multifunctional Artificial Reef. Enviromental Modeling. Mike Zero. 
Icaraí. Coastal Erosion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mais da metade da população mundial reside nas zonas costeiras a 

menos de cinquenta quilômetros do mar (UNESCO;COI, 2012) e diante do 

crescimento descontrolado por falta de uma gestão costeira integrada das 

cidades litorâneas, os efeitos do processo erosivo das praias ganham mais 

atenção diante da preocupação da manutenção do patrimônio em virtude do 

avanço da mar.  

De acordo com o Censo Demográfico Brasileiro de 2010 realizado pelo 

IBGE quase um quarto da população reside em municípios da zona costeira, 

no Nordeste este valor chega a 37,8% da população, enquanto que no Ceará 

50,8% da população mora em cidades costeiras. 

A erosão costeira presente na praia do Icaraí tornou-se um grande 

desafio para os 325.441 habitantes de Caucaia, que vivenciam forte 

desvalorização imobiliária, principalmente em imóveis à beira mar. Este 

fenômeno ganhou mais intensidade na década dos anos 2000, quando o 

avanço do mar começou a destruir o patrimônio edificado a beira mar, 

semelhantemente ao que ocorrera anteriormente nas praias de Iparana e 

Pacheco localizadas a Leste de Icaraí. 

Atualmente parte da orla de Icaraí está equipada de uma medida de 

proteção costeira que utiliza o conceito de seawall que consiste em uma 

estrutura rígida instalada longitudinalmente a linha de costa e tenta conter o 

avanço do mar, porém a estrutura não está dimensionada para suportar a força 

das ondas durante eventos de ressaca do mar, parte dela já colapsou mais de 

uma vez. Constantes serviços de manutenção a estrutura são necessários para 

garantir sua integridade. 

A tendência erosiva do perfil topográfico transversal linha de costa foi 

constatada pela consolidação dos resultados de sucessivos levantamentos de 

campo realizados durante os anos de 2011 e 2014, sempre nas cinco seções 

fixas de monitoramento ao longo da praia de Icaraí. A verificação da evolução 

da praia sob a influência da obra tipo seawall foi realizada através do Projeto 

Resmar. 
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Este trabalho procura avaliar uma nova medida de proteção costeira não 

convencional já utilizada em outros países como Austrália, Índia, Estados 

Unidos e Reino Unido. A estrutura costeira proposta para mitigar os efeitos da 

erosão costeira na praia de Icaraí é o recife artificial multifuncional (RAM). A 

experiência com este tipo de estrutura mostrou êxito em algumas aplicações, 

como o caso de Narrowneck na Austrália, porém em Kovalam na Índia e em 

Bournemouth no Reino Unido os RAMs não funcionaram como o previsto, 

demostrando que a tarefa proposta nesta tese não é trivial. 

A multifuncionalidade atribuída aos RAMs é devido ao fato que além de 

fornecerem abrigo das ondas incidentes na zona da praia, diminuindo assim o 

processo erosivo, eles também proveem uma zona propícia a prosperidade da 

biota marinha da região. É criada uma base para o desenvolvimento de uma 

nova cadeia alimentar naquela região, funcionando como um atrator de vida 

marinha.  

Não limitado apenas a essas duas vantagens, o RAM projetado para a 

praia de Icaraí também busca melhorar a qualidade da onda para a prática do 

surfe, esporte que passou a ser incluído a partir das Olimpíadas de 2018 e que 

já faz parte dos atrativos daquela praia.  

A praia do Icaraí já foi palco de diversas competições internacionais de 

surfe como o World Qualify Series (WQS), que ocorreu nos anos de 1993, 

1996, 1997 e 1999, além de inúmeras competições regionais de surfe e de 

bodyboard. (Datasurf) 

A melhora na balneabilidade da praia também pode ser contabilizada 

como vantagem, uma vez que a região de sotamar do RAM será uma área sem 

ondas que favorecem a práticas de outros esportes como:  pesca, pesca 

submarina, snorqueling, kitesurfe, windsurfe, caiaque dentre outros.  

No âmbito regional os pescadores nativos também serão beneficiados 

com a instalação dos RAMs, em épocas de ressaca do mar é comum o 

capotamento das jangadas pela ação das ondas durante a chegada e partida 

das embarcações na praia. A zona de sombra provida pelos RAMs poderá ser 

utilizada também como zona de fundeio de embarcações de pequeno porte. 

O uso de sistemas computacionais de modelagem ambiental em corpos 

d’água atua como auxilio à gestão dos recursos hídricos, sua utilização é 

inquestionável em virtude da complexidade em ambientes marinhos. Modelos 
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são ferramentas integradoras que fornecem uma visão ampla e dinâmica do 

fenômeno natural.  

A modelagem hidrodinâmica pode ser usada em diversas linhas de 

pesquisas, sistemas de previsão do estado de mar são um exemplo de 

aplicação que desperta interesse ao ramo da navegação. Estudo de dispersão 

de poluentes lançados ao mar através de emissários submarinos também é um 

exemplo de aplicação deste tipo de modelagem, possibilitando avaliar o 

impacto do descarte de dejetos na balneabilidade dos recursos hídricos da 

região. 

A agitação marítima excessiva na área de um porto, sob a influência de 

condições ambientais adversas, pode paralisar a operação de carga ou 

descarga de navios.  A definição de limites operacionais em face de condições 

ambientais severas certamente terá como ferramenta base os modelos 

hidrodinâmicos. 

A exploração da energia advinda do mar como recurso energético, seja 

por conversores de energia das ondas ou pelo aproveitamento da energia das 

marés também são um nicho de mercado bastante promissor para a utilização 

desta ferramenta computacional. 

O software desenvolvido pelo Instituto Dinamarquês de Hidráulica (DHI) 

na plataforma MIKE ZERO contempla sua aplicação em todos os exemplos 

previamente exemplificados e se estende por diversos outras aplicações em 

recursos hídricos. 

O MIKE ZERO será utilizado para avaliação do impacto em obras 

costeiras, as simulações desta tese utilizaram o módulo de propagação de 

ondas Spectral Waves (SW) que proveu os dados de ondas. Os resultados do 

modelo SW alimentaram o módulo Flow Model (FM), que resolve o campo 

hidrodinâmico, que por sua vez terá seus resultados utilizados como entrada 

para o módulo Sand Transport (ST), permitindo calcular o transporte de 

sedimentos em praias arenosas.  

O levantamento topográfico da praia emersa e o levantamento 

hidrográfico da região sumersa, sob a mesma referência de nível, são 

mesclados e formam o modelo digital do terreno (MDT), que é a base para 

compor a malha utilizada nas simulações numéricas. De forma simplificada, o 

modelo será alimentado com o MDT e os dados ambientais, permitindo a 
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avaliação do impacto na zona costeira devido a implantação dos RAMs no 

ambiente costeiro da praia do Icaraí, CE. 

O levantamento hidrográfico de toda a região assim como a medição dos 

parâmetros ambientais foi realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH) com o propósito de monitorar as variáveis oceanográficas 

da região do Terminal Portuário de Pecém (TPP). A topografia da praia emersa 

foi realizada com objetivo específico de atender a esta pesquisa.  

Os dados obtidos nas diversas campanhas de medição das variáveis 

ambientais serão as forçantes do modelo, que recriam cenários a cada passo 

de tempo com o valor das variáveis hidrodinâmicas para todos os elementos da 

malha. 

Justificativa da Pesquisa 

Esta tese visa atender a uma demanda da sociedade que frequenta a 

praia de Icaraí, que há vários anos sofre com as sucessivas perdas do 

patrimônio público e assiste impotente a instalação da medida de proteção 

costeira tipo Bagwall. Tal medida dificulta o acesso e altera drasticamente a 

paisagem da praia. Parte daí a motivação para realização de um projeto de 

uma medida costeira que atenda aos requisitos de efetividade contra a erosão 

costeira, que não impacte na paisagem da praia e que consiga manter a 

acessibilidade da praia. 

Motivados pelos dados de que o surfe possui mais de 35 milhões de 

praticantes distribuídos em mais de 100 países que movimenta 40 bilhões de 

dólares por ano e que já é o quinto esporte com o maior número de 

simpatizantes no país (Vasconcellos, 2013), a medida costeira proposta nesta 

tese também torna possível a melhora dos parâmetros de surfabilidade das 

ondas para prática do mais novo esporte que estreia nas Olimpíadas de 2018. 

Hipótese 

Esta tese trabalhou sob a hipótese de que, se instalados da maneira 

proposta, os recifes artificiais multifuncionais podem mitigar os efeitos da 

erosão costeira na praia de Icaraí, Caucaia.  
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Objetivos  
Objetivo Geral 

Esta tese tem como objetivo geral projetar e avaliar a eficácia de uma 

nova estrutura costeira com característica multifuncional, que visa a mitigação 

dos efeitos da erosão na praia de Icaraí, Caucaia.  

Objetivos específicos 

Esta tese tem com objetivos específicos compreender o processo 

erosivo na praia de Icaraí e entender a gravidade do atual estágio da praia, 

onde o patrimônio público já foi demolido pelo avanço do mar. 

Apresentar as variáveis ambientais da área de estudo que norteiam o 

dimensionamento estrutural das obras costeiras.   

A morfologia da área de praia foi determinada através da união de dois 

levantamentos de campo, um hidrográfico e outro topográfico, que unidos sob a 

mesma referência de nível formam o modelo digital do terreno utilizado para 

projetar a disposição dos recifes artificiais multifuncionais (RAMs) proposta 

nesta tese.  

Avaliar a resposta de linha de costa em longo prazo após a instalação 

dos RAMs através de métodos analíticos capazes de determinar a área de 

influência da obra costeira. 

A avaliação da resposta da linha de costa em curto prazo e médio prazo 

foi realizada com o software de modelagem ambiental mundialmente utilizado 

MIKE ZERO. Nele é possível monitorar as variáveis hidrodinâmicas, de ondas 

e de transporte de sedimentos nas malhas de simulação em todos os passos 

de tempo dos cenários que retratam os estados de mar do litoral Oeste de 

Fortaleza.  

Uma avaliação bem sucinta da melhoria dos parâmetros de surfabilidade das 

ondas obtidas pela instalação dos RAMs no cenário composto por ondas de 

swell também é um objetivo específico deste trabalho. 

Descrição dos Capítulos 

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico utilizado para a 

compreensão do fenômeno de transporte de sedimentos no Litoral Oeste da 

Região Metropolitana de Fortaleza (LORMF). Nele é discutida a origem do 

processo erosivo da área de estudo assim como a apresentação das diversas 
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obras que tiveram o objetivo de conter o avanço do mar ao longo de sua 

extensão.  

O processo erosivo da praia de Icaraí também é detalhado nessa seção 

com a apresentação de sucessivos monitoramentos topográficos dos perfis de 

praia ao longo dos anos de 2011 a 2014, onde foi evidenciada a constante 

perda da área da praia. Neste capitulo também é apresentada a mecânica das 

ondas atuante nos efeitos de transformação das ondas para a incidência sob a 

estrutura de proteção costeira tipo RAM. A implicação no transporte de 

sedimento e no perfil de praia sob influência do RAM também são 

contempladas nesta seção. 

No Capítulo 3 é realizado o enquadramento da área de estudo. O clima 

atmosférico, o regime de marés e o clima de ondas da região são expostos 

através dos resultados de diferentes campanhas de medições das variáveis 

ambientais. A caracterização morfológica da praia emersa e submersa é 

também abordada neste capítulo. 

No capítulo 4 é realizado o dimensionamento geométrico e estrutural dos 

RAMs. O dimensionamento estrutural é avaliado segundo as normas 

internacionais regidas pela PIANC para projetos de quebra-mares do tipo 

berma. O dimensionamento geométrico foi realizado tendo como base as 

seguintes diretrizes: maximização da área abrigada a sotamar do RAM e a 

melhoria nas características das ondas para a prática do surfe nos diversos 

níveis de maré. A resposta da linha de costa em função da instalação dos 

RAMs é avaliada por dois métodos analíticos, um específico para uso em 

recifes artificias e o outro proposto pelo Manual de Engenharia Costeira do 

Exército Americano com aplicação em quebra-mares paralelos a linha de costa. 

No capítulo 5 o modelo computacional MIKE ZERO e seus módulos são 

explanados em detalhe. Nesta seção também serão incluídos os resultados 

das simulações numéricas para os diversos cenários tendo como referência a 

atual morfologia costeira da praia de Icaraí e a morfologia proposta com a 

implantação dos RAMs. Estudos comparativos nas duas situações serão 

realizados para demostrar a eficiência da medida de proteção costeira proposta 

nesta tese. A melhora dos parâmetros das ondas com interesse na prática do 

surfe também são abordadas nesta seção 
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No capítulo 6 serão tecidas as considerações finais e as conclusões da 

tese, seguidas pelas referências bibliográficas. 

Trabalhos anteriores 

Os recifes artificiais para surfe são estruturas relativamente recentes, 

sendo sua instalação iniciada em meados da década de 1990 na Austrália. Em 

Lòpez (2016) é apresentada uma tabela contendo os vários recifes artificiais 

multifuncionais instalados ao redor do mundo. O objetivo, o material e formato 

construtivo, informações sobre sua eficiência na proteção costeira como na 

melhora dos parâmetros de surfabilidade, assim como outras informações 

estão contidas na tabela 1. 

As conclusões de Ranasinghe; Turner; Symonds (2006), mostram que a 

distância da instalação do RAM em relação a linha de costa é fundamental para 

o sucesso do projeto de uma estrutura que também visa o combate ao avanço 

do mar, pois dependendo desta distância, a resposta da estrutura pode ser 

erosiva, diferente do que é esperado. É mostrado que para experimentos 

realizados com distância igual ou inferior a 150 m a erosão é observada. O 

aumento da faixa praial é atingido para experimentos com distância igual ou 

superior a 250 m. A espessura da lâmina de água contida entre a parte 

superior do RAM e o nível do mar também é crítica para garantir a 

característica não erosiva.  

Em Aguiar (2006) é realizada a busca pelo fundo artificial de surf ideal. 

No trabalho os diversos tipos de fundos artificiais de surfe são ensaiados 

utilizando o software de modelagem ambiental SisBaHia. Os resultados focam 

a melhora das características dos parâmetros de surfabilidade, porém o uso em 

obras costeiras é qualitativamente mencionado no trabalho, através do 

acompanhamento das tensões no fundo impostas pela presença da estrutura.   

Nota-se que atingir os principais objetivos destas estruturas 

multifuncionais é bastante raro, de todos os recifes listados na tabela apenas o 

de Narrowneck na Austrália, instalado no ano 2.000, atingiu a meta de melhorar 

a surfabilidade da onda assim como preservar a integridade do aterro realizado 

para restauração da praia. 

Os projetos realizados mais recentes, implantados em Boscombe no ano 

de 2009 no Reino Unido e o de Kovalam na Índia, instalado em 2010, ambos 

construídos com manta geotêxtil, não tiveram a resposta esperada. 
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O recife artificial de Boscombe não conseguiu fornecer o nível 

satisfatório na melhora da surfabilidade da onda, ficando a raia da onda menor 

que a projetada. A proteção costeira não foi objetivo desse projeto, que 

também focou o incremento da economia local com o aumento de visitas ao 

pico de surf recém-criado. Em 2014 os surfistas locais desistiram do recife 

artificial que o consideraram como motivo de chacota, diante do não 

funcionamento adequado. (BBC, 2014) 

O RAM de Kovalam teve sua construção concluída em fevereiro de 

2.010 e por algum tempo seus objetivos foram alcançados, melhorando a 

qualidade dos parâmetros de surfabilidade das ondas e promovendo a 

proteção da linha de costa, porém durante a temporada de monções sucessiva 

a sua instalação, que é um evento climático típico ocorrente entre junho e 

setembro no Oceano Indico, gerando fortes ventos com geração de ressaca do 

mar, a estrutura do recife colapsou. Os sacos de areia fabricados com manta 

geotêxtil não suportaram a força da natureza e foram transportados para a 

praia, arruinando o projeto. 
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2 EROSÃO COSTEIRA NA PRAIA DO ICARAÍ 

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta de 19 

(dezenove) municípios, dos quais 8 (oito) são litorâneos, incluindo a capital do 

Estado do Ceará. O litoral da RMF (LRMF) é uma região estratégica, onde 

representa 36% da população do estado e mais de 55% de todo o PIB de todo 

o Estado do Ceará (IPEA, 2013), nele se concentram também os principais 

polos turísticos, os dois principais portos do estado e o Complexo Industrial e 

Portuário de Pecém (CIPP), responsáveis pela recente alavancagem da 

economia local pela implantação da Usina Siderúrgica do Pecém (CSP). 

Segundo Paula (2015), o processo de antropização ou artificialização do 

LRMF teve início na década de 1930, com a construção do Porto de Mucuripe 

e suas estruturas de defesa da ação do mar, o molhe do Titan e o espigão do 

Titanzinho, que alterou a dinâmica sedimentar das praias a Oeste destas 

estruturas e promoveu a erosão generalizada deste litoral. 

Os estudos ambientais para a construção do Porto de Mucuripe 

realizados pelos franceses através da Universidade de Grenoble em meados 

do século passado já apontavam um déficit sedimentar, e que a deriva litorânea 

teria de ser suprida por meio de by-pass de sedimentos. Os estudos também 

indicavam que os sedimentos da deriva litorânea seriam desviados da linha de 

costa, sendo depositados ao largo, criando assim um banco de areia paralelo à 

costa e alinhado a ponta do Mucuripe. 

A Figura 1 mostra uma carta náutica datada de 1867 cujo levantamento 

hidrográfico foi realizado pela Marinha Francesa na costa de Fortaleza. A carta 

representa uma época onde Fortaleza ainda estava em fase embrionária, a 

cidade se concentrava apenas na região hoje correspondente ao Centro de 

Fortaleza, quase que confinada na área entre o riacho Jacarecanga e o riacho 

Pajeú.  

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Figura 1 - Carta náutica da área de Fortaleza datada de 1867 

 

Fonte: Mouchez (1867) 

 

Nota-se que a artificialização do litoral de Fortaleza, na verdade, ocorreu 

bem antes de 1930, conforme citado anteriormente. Pelo documento 

hidrográfico acima apresentado, que faz parte do acervo bibliográfico do 

Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e gentilmente 

disponibilizado para este trabalho, duas obras costeiras são representadas no 

documento. A primeira trata-se de um molhe em formato curvo que garantia a 

proteção do porto da época sob a ação das ondas, a segunda apresentada é a 

formação de um aterro hidráulico. As duas intervenções são localizadas nas 

proximidades de onde hoje se situa a Indústria Naval Cearense (INACE) e são 

as obras costeiras pioneiras do litoral de Fortaleza. 

Uma característica muito importante na retratação do litoral do final do 

século XIX é a ausência do banco de arenoso situado no alinhamento do molhe 

do Titan, que foi criado a partir da mobilização dos sedimentos para longe da 

linha de costa, impulsionados pela ação das correntes induzidas pelo molhe. 
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Em Oliveira (2013), cujo objetivo do trabalho era avaliar o efeito gerado pelos 

molhes do porto na hidrodinâmica local, e consequente evolução batimétrica, 

especialmente no banco arenoso submerso alinhado ao porto, pode-se 

entender melhor o comportamento deste banco, que é realçado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Carta náutica no. 701. Detalhe do banco arenoso submerso 

 

Fonte: Oliveira (2013) 

 

Atualmente o LRMF, que dispõe de aproximadamente 190 km, 

equivalente a um terço de todo o litoral cearense, tem como extremo Leste o 

município de Cascavel e a Oeste o de Trairi, apresenta focos de erosão 

costeira em praticamente toda sua extensão, sendo os principais localizados 

nas praias de Caponga (Cascavel), do Iguape (Aquiraz), do Icaraí (Caucaia) e 

da Taiba (São Gonçalo do Amarante). Em Paula (2015), foi constatado que 101 

km do LRMF são urbanizados, ficando os municípios de Fortaleza e Caucaia 

com os maiores índices de praias urbanizadas. No mesmo trabalho, foram 

identificadas 72 obras de engenharia costeira ao longo do LRMF, sendo que 
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quase na totalidade das intervenções são destinadas a proteção do patrimônio 

urbano edificado na proximidade da linha de costa.  

Dentre as obras costeiras podemos citar a construção dos 18 (dezoito) 

espigões situados entre o Porto do Mucuripe e a foz do Rio Ceará, que, na sua 

maioria, foram construídos na década de 1970 como forma de proteger a linha 

de costa em decorrência do déficit sedimentar gerado pela implantação das 

estruturas portuárias do Porto de Mucuripe.  

O entendimento de que a gênesis do processo erosivo observado na 

região Oeste da LRMF pode ser atribuído ao déficit sedimentar ocasionado 

pela mudança no padrão transporte de sedimentos em decorrência construção 

do Porto de Mucuripe é essencial para a compreensão do fenômeno e posterior 

mitigação do dano. A Figura 3 mostra o mapa com a distribuição espacial das 

obras costeiras na LRMF, nota-se que a área com maior número de obras é 

localizada a Oeste do Porto do Mucuripe. 

Figura 3 - Mapa de distribuição espacial das obras costeiras ao longo do LRMF 

 

Fonte: Paula (2015) 
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O foco deste estudo será na região da praia de Icaraí, localizada no 

município de Caucaia, que foi um dos primeiros núcleos de população do 

Ceará. Seu povoamento teve início quando chegaram ali os jesuítas Luís 

Figueiras e Francisco Pinto, encarregados, pela Carta Régia de 22 de outubro 

de 1735, de iniciar na região uma segunda tentativa de colonização. O 

topônimo é de origem indígena e quer dizer “mato queimado”, de caa (mato) e 

caia (queimado ou levemente), ou seja, “bem queimado está o mato”.  

A praia do Icaraí compreende uma faixa litorânea de aproximadamente 

3,5 km, vai da praia do Pacheco até a praia da Tabuba, marcada pela ponte 

sobre o riacho Barra Nova. Possui uma linha de costa fortemente antropizada e 

com problemas de erosão costeira que já lhe causaram diversos prejuízos ao 

patrimônio edificado às margens do oceano. 

Na década dos anos de 1980 e 1990, a praia do Icaraí teve seu 

momento mais áureo, sendo um dos principais destinos das famílias 

fortalezense nos finais de semana e feriados. Os grandes condomínios 

prosperaram nesta época, neles todas as facilidades eram providas; piscinas, 

quadras poliesportivas, bares e restaurantes, todos disponíveis a poucos 

metros da praia, que ainda não apresentava sinais de erosão. As várias 

barracas de praia e os clubes de recreio também motivavam a intensa 

movimentação deste local.  

Como a grande maioria das praias do Ceará, em suas condições 

naturais, a praia do Icaraí apresentava piso arenoso na zona de atuação da 

onda, com alterações na zona do estirâncio do perfil obedecendo ao regime de 

ondas incidente. Na região superior do pós-praia, distinguiam-se cordões de 

dunas semi-contínuos, que acompanhavam paralelamente a linha de costa. 

Notava-se a ocorrência de dunas móveis do tipo barcana, como dunas de 

geração mais antiga, fixadas por revestimento vegetal de maior porte. 

Em Paula et al (2014) foi frisado que na década de 2000, os problemas 

de erosão costeira em Icaraí se intensificaram, levando a demolição de 

barracas de praia, casas e demais infraestruturas urbanas. Apenas no ano de 

2011, o poder público municipal demostrou maior interesse no assunto, 

contratando em caráter emergencial uma obra de proteção costeira. A medida 

proposta foi a construção de um seawall ao longo da praia, designada pelos 

projetistas como Dissipador de Energia Barra Mar ou Bagwall, porém a 
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propriedade de dissipar a energia da onda não foi observada, pelo contrário, a 

estrutura funciona aumentando o índice de reflexão da praia para as ondas 

incidentes. Atualmente parte da obra está em processo de manutenção após 

inúmeros colapsos estruturais. 

 
Figura 4 - A) Trecho costeiro do Icaraí sob forte erosão marinha em fevereiro/15; B) As setas 
indicam os degraus do Bagwall que foram destruídos pela ação da agitação marítima local em 
fevereiro/15 

Fonte: Paula (2015) 

 
O monitoramento da praia do Icaraí foi realizado através de 

levantamentos topográficos por meio de perfis de praia ao longo dos anos de 

2011 a 2015. Os dados foram cedidos pelo projeto RESMAR/CNPQ (Processo 

483811/2013-0). 

No projeto RESMAR/CNPQ foram monitoradas 5 seções, porém para 

este trabalho somente uma seção será utilizada para demostrar a constante 

perda de sedimentos da praia. O ponto de início da seção de monitoramento é 

marcado na Figura 5 abaixo, a partir dele é traçado um perfil em direção ao 

mar perpendicularmente a linha de costa. 
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Figura 5 - Perfil de monitoramento da praia do Icaraí 

 

 Fonte: Google Earth 

 

O levantamento de perfis de praia é sempre realizado em mares de 

sizígia, onde a variação da maré é maior. A coleta dos dados é realizada na 

baixamar, de forma que a zona do estirâncio fique emersa, facilitando sua 

amostragem através do uso de um equipamento de estação total. 

O perfil apresentado para diferentes fases do ano tem seu início no 

ponto de partida conforme identificado na Figura 6 e segue em direção ao mar 

em sentido Norte-Nordeste, precisamente a 35º do azimute.  
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    Figura 6 - Inicio do perfil de praia 

 

   Fonte: Google Earth 

 

O datum utilizado foi o WGS-84 e o levantamento altimétrico adotou 

como o nível de referência o estabelecido pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação (DHN), segundo o diagrama de nivelamento identificando as cotas 

dos níveis de referências utilizados pela Marinha do Brasil (NR-DHN) e pelo 

IBGE (NR-IBGE) exposto na Figura 7. 

Figura 7 - Referência de nível 

 

Fonte: Brasil (2000) 

O primeiro perfil de praia foi realizado em agosto de 2011, próximo do 

início da obra de combate a erosão costeira realizado para o Icaraí, intitulada 

de “bagwall”, que segundo o site da prefeitura de Caucaia (CEARÁ, 2012), teve 
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início em agosto de 2011 com duração de 90 dias. Esta medida de controle 

teve como objetivo proteger 1340 m de praia e custou R$ 8 milhões aos cofres 

do Governo Federal, verba esta oriunda em boa parte do Ministério da 

Infraestrutura. 

Figura 8 - Perfil de praia em agosto/11, dezembro/11 e abril/12 

Fonte: Projeto Resmar (2013) 
 

O perfil começa com a cota de +6m, que é a mesma do final da Rua 

Mario Adrião Silveira onde a aproximadamente 26m inicia-se a obra de 

contenção ao avanço do mar com a cota de +5,3m. Nota-se que no início do 

monitoramento, em abril de 2012, a inclinação do talude da faixa do estirâncio 

é de aproximadamente 1:14, o que resulta no ângulo de 4,08o. A cota zero é 

atingida a aproximadamente 105m do início do perfil, conforme podemos ver na 

Figura 9. 

Figura 9 - Perfil de praia em agosto/11, dezembro/12 e março/13. 

 

Fonte: Projeto Resmar (2013) 

Nos meses apresentados na Figura 9, notamos uma significativa 

redução da faixa de praia, nos meses de agosto e dezembro de 2012 a cota 
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zero foi atingida a menos de oitenta metros do início do perfil, o que nos meses 

anteriores essa distância era de 100m.  

A inclinação da zona de estirâncio se mostrou maior que as encontradas 

no gráfico da Figura 10, enquanto que a inclinação era de 1:14 no mês de abril 

de 2012, já no mês de dezembro de 2012 esse valor foi de 1:9,36, o que 

resulta em um ângulo de 6,09o.  

 

Figura 10 - Perfil de praia em outubro/13, fevereiro/14, setembr0/14 e março/15 

 

Fonte: Projeto Resmar (2013) 

 

Nota-se que todos os degraus do “bagwall” são expostos nos meses de 

outubro de 2013 e março de 2015. No mês de fevereiro de 2014 notou-se um 

pequeno acumulo de sedimentos nesta seção, que pode ser atrelado a 

incidência das ondas de swell.  

No mês de setembro de 2014 tivemos a maior inclinação média para a 

zona do estirâncio apresentando valor de 1:6,6, que resulta em um ângulo 

médio da praia de 8,6°. 

No levantamento mais recente, março de 2015, a zona submersa do 

perfil apresentou valores de profundidade muito maiores que as obtidas nos 

perfis mais antigos, chegando a valores maiores que 4m de profundidade no 

final da seção. O aumento da profundidade acarreta no aumento da energia da 

onda na zona de arrebentação, promovendo maior mobilidade do fundo quando 

composto de areia.   

O ângulo médio formado pela inclinação da praia sofreu um incrível 

aumento no decorrer do tempo, no levantamento de abril de 2012 o ângulo 
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possuía valor de 4,08o, em dezembro de 2012 o valor passou para 6,09o e em 

setembro de 2014, o valor do ângulo dobrou quando comparado ao de início do 

monitoramento, ficando com o valor de 8,6o. Esse aumento do ângulo da 

inclinação da praia transformar a praia com característica dissipativa em praia 

com característica reflexiva. 

 
Figura 11 - Perfil de praia em agosto/11 e março/15 

 
Fonte: Projeto Resmar (2013). 

 

 

Na figura 11 são apresentados o primeiro e o último levantamento da 

seção de monitoramento, nela é contabilizado o efeito de quase 4 anos da 

ação da erosão costeira.  Em agosto de 2011 o “bagwall” estava todo enterrado 

na areia, entretanto no perfil de março de 2015 todos os degraus da obra se 

apresentam descobertos. 

Quando comparamos o tamanho da faixa de praia, notamos uma 

sensível redução. O parâmetro adotado será a distância entre o início do perfil 

e o ponto em que a cota é igual a zero. Para o mês de agosto de 2011 essa 

distância era de 100m, já no levantamento de março de 2015 a distância é de 

85m. Vale a pena ressaltar que o avanço do mar observado em 3 anos e 7 

meses de monitoramento se deu com a medida de proteção costeira já 

instalada na praia, comprovando assim sua ineficiência diante da problemática 

da qual foi projetado.   

As áreas de cada seção foram calculadas e são apresentadas no quadro 

1, a área foi calculada até a cota zero do perfil, valores abaixo do zero 

hidrográfico não foram considerados.  

 



41 
 

 

Quadro 1 - Área da seção de monitoramento 

Data do Levant. Área (m2)
ago/11 313,32
dez/11 314,03
abr/12 324,22
ago/12 275,64
dez/12 271,08
mar/13 285,45
out/13 214,07
fev/14 254,63
set/14 214,61

mar/15 229,28  

 Fonte: Projeto Resmar (2013) 

 

Figura 12 - Área de seção 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

É mostrada a tendência de redução da área do perfil, porém nos meses 

de incidência das ondas de “swell” o perfil apresenta um pequeno aumento de 

sua seção, quando comparado ao mês do levantamento anterior. Esses 

aumentos são observados nos levantamentos realizados em abril de 2012, 

março de 2013, fevereiro de 2014 e março de 2015. 
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Em Paula et al (2016) é mostrado o resultado de 7 (sete) campanhas de 

campo realizadas entre 28/01/2014 e 09/02/2014, cujo objetivo era de analisar 

a resposta morfológica da praia do Icaraí durante um evento de ressaca do 

mar. As variáveis ambientais neste intervalo de tempo foram: altura significativa 

de onda (Hs) variando de 0,8 m a 1,5 m, direção predominante de incidência 

das ondas de N/NE e período médio de onda de 8,2 s. Neste trabalho também 

foram monitoradas 5 (cinco) seções conforme a figura 13, abaixo. 

 
Figura 13 - Área de estudo no litoral de Caucaia (Ceará, Brasil), destacando a Praia do Icaraí 

 

Fonte: Paula et al (2016)  

 

Ainda em Paula et al (2016), foi mostrado que as respostas morfológicas 

das seções tiverem comportamento diferente quando analisamos os termos de 

erosão e deposição. A seção limitada por dunas antropizadas (S1) apresentou 

erosão na berma e da praia submersa. As seções S2, S3 e S4 são localizadas 

na região onde foi construída a estrutura de proteção costeira bagwall, e 

apresentaram recuo na parte superior do perfil. Nos trechos de dunas frontais, 

próximo ao riacho Barra Nova, houve uma erosão generalizada da berma da 
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duna. O estudo concluiu que, de forma geral, a Praia do Icaraí é vulnerável a 

eventos de ressaca do mar. 

Na figura 14 é mostrado os perfis de praia realizados no trabalho de 

Paula et al (2016) durante o monitoramento morfológico durante o evento de 

ressaca do mar. 
 

Figura 14 - Perfis de praia monitorados durante uma ressaca do mar 

 

Fonte: Paula et al (2016)  

 

O balanço sedimentar foi analisado durante o evento de ressaca 

retratado, e se mostrou com ciclos de erosão e seguinte deposição durante o 

período. Para todas as seções monitoradas o nível de areia aumentou durante 

o primeiro dia da ressaca, onde o sedimento oriundo da zona da praia 

submersa foi transportado para a praia emersa pela ação das ondas. O 

balanço sedimentar para cada seção é mostrado na figura 15. 
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Figura 15 - Balanço sedimentar das seções 

 

Fonte: Paula et al (2016)  

 

Nas conclusões de Paula et al (2016) foi possível notar que existe uma 

relação direta de erosão e deposição entre as seções 1 e 2 e 3 e 4, quando 

registrada erosão nas seções a montante (1 e 3), observou-se assoreamento 

imediato das seções a jusante (2 e 4), evidenciando um transporte longitudinal 

de sedimento com direção de Leste para Oeste. 

 
2.1 Recifes artificiais multifuncionais (RAMs): introdução, conceito e 
teorias  
 

É comum encontrar cordões rochosos naturais semi-submersos a uma 

distância da linha de costa que varia de dezenas a centena de metros em 

direção mar adentro, e que são revelados apenas durante as baixas mares. 

Essas formações rochosas refletem na formação de saliências e/ou tômbolos 

na praia a sotamar das rochas. 
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Dentre as inúmeras formações rochosas naturais nas praias cearenses, 

são apresentados dois casos que exemplificam o processo de criação de 

saliências a sotamar dos cordões rochosos nas praias de Paracuru e Trairi. As 

imagens de satélite provenientes do software Google Earth Pro são 

apresentadas nas Figuras 16 e 17. 
 

Figura 16 - Imagem de satélite da praia das Flexeiras 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 17 - Imagem de satélite da praia de Paracuru 

 

Fonte: Google Earth Pro 

 

Fica evidente a eficiência na transformação da linha costa ocasionada 

pela dissipação da energia da onda mais afastada da praia. A linha de costa é 

destacada em cada figura e apresenta um formato sinuoso em conformidade 

com os recifes naturais. 

Para o caso da praia da Pedra Rachada localizada a leste da sede do 

município de Paracuru, as ondas iniciam a quebra a uma distância de 

aproximadamente 370m da linha em destaque. Os recifes apresentam fendas 

onde a passagem da onda ocorre sem que ocorra a quebra, contribuindo para 

a sinuosidade da linha de costa desta praia. 

A praia de Flexeiras pertence ao município de Trairi e nesta praia é 

observado um cordão rochoso natural alinhado paralelamente a linha de costa, 

com extensão de aproximadamente 620m e dispostos a cerca de 170m em 

direção perpendicular à praia. As saliências são perfeitamente observadas a 

sotamar das rochas na zona da praia. 

A inspiração para a utilização de recifes artificiais foi incitada pela 

observação das praias não antropizadas pelo litoral cearense, além das várias 

publicações sobre o assunto na literatura.  
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O fundo artificial para surfe (FAS) é uma estrutura costeira artificial 

submersa, objetiva a transformação da arrebentação da onda e visa a melhoria 

nas condições de surfabilidade, favorecendo a prática do surfe. O interesse 

nesse tipo de estrutura tem aumentado devido ao crescimento do esporte no 

mundo, que foi incluído como esporte olímpico a partir das Olimpíadas do 

Japão em 2018. Outra motivação para a exploração deste equipamento é o 

limitado número de arrebentações naturais que oferecem boas condições para 

o surfe.  

A popularidade dos fundos artificiais de surf (FAS) vem crescendo 

devido sua multifuncionalidade, que além de melhorar as propriedades da onda 

que favorecem a prática do surfe, podem fornecer a linha de costa um abrigo 

das ondas, que são dissipadas mais afastadas da costa. Os recifes artificiais 

são denominados de recifes artificiais multifuncionais (RAM) quando são 

usados também na proteção costeira. 

Estruturas de proteção costeira convencionais como quebra-mares, 

espigões ou seawalls se tornam cada vez mais impopulares principalmente 

devido ao impacto negativo na praia, que comprometem a comodidade e a 

paisagem da praia. 

Outra vantagem que se observa com a instalação de um RAM é o 

aumento da biota marinha da região. Uma nova cadeia alimentar é atraída com 

a inserção de estruturas submersas, fazendo prosperar a vida naquela região.  

Vários esportes aquáticos também são beneficiados pela zona de abrigo 

provida pelo RAM, é o caso do mergulho livre, da natação, do snorkeling, da 

pesca submarina, da pesca convencional, do kite-surfe, windsurfe, dentre 

vários outros que necessitam de uma zona abrigada das ondas para sua 

prática. 

Quando se propõe a instalação de um RAM como atração turística, o 

marketing de localidade, que foca a utilização das atividades de marketing 

como forma de alavancar o desenvolvimento regional, atua como um propulsor 

para o incremento turístico da região. As atrações são indiscutivelmente um 

dos componentes turísticos mais importantes de toda cadeia turística e podem 

ser os principais indutores motivacionais paras as viagens, formando assim o 

produto turístico. Existe também um elo entre as atrações e os serviços de 
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suporte, que são criadas em função da necessidade de uma cadeia de 

serviços, estimulando o desenvolvimento regional. 

Em Ocke; Ikeda (2013) o objeto do trabalho é sugerir a convergência 

dos conceitos de atração natural e artificial aplicada aos RAMs, agregando sua 

natureza multifuncional de recuperação de áreas costeiras degradadas, o 

aumento da biodiversidade marinha e a capacidade de melhoria na qualidade 

das ondas para a prática do surfe resulta em incremento do fluxo turístico para 

a localidade. Na pesquisa é realizado um estudo de caso de regiões onde 

houve a instalação de RAMs, os resultados apontam que a implantação destas 

estruturas acarretou em um impacto positivo no turismo e no desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

No caso de Caucaia, boa parte da receita do município é oriunda do 

turismo de esporte, principalmente para a prática do kite-surf na praia do 

Cumbuco, tendo o auge na temporada dos ventos durante os meses de julho a 

novembro. A implantação de um RAM em Icaraí também poderia combater a 

sazonalidade do fenômeno turístico, haja vista que a temporada de ondas 

propícias a prática do surfe na costa cearense é de centrada nos meses de 

dezembro a abril, agindo como uma atividade complementar durante a baixa 

estação para a prática do kite-surf. 

Do ponto de vista da engenharia costeira, a utilização de modos 

convencionais de proteção costeira, como quebra-mares paralelos a linha de 

costa, a formação dos tômbolos deve-se à difração das ondas nas 

extremidades da estrutura, fazendo que a praia localizada na zona de sombra, 

ocorra transporte sedimentar convergente. A acumulação sedimentar 

propiciada pelo transporte convergente vai aumentando progressivamente, 

dando origem a uma praia saliente, ou seja, uma saliência que sobressai da 

orientação geral da linha de costa. Outra saliência menor, devido à existência 

de menos material disponível mais ao largo, aparece atrás do obstáculo e com 

o passar do tempo, as duas praias salientes referidas vão crescendo, 

acabando por se unir, dando origem a um tombolo, isto se a deriva litorânea 

tiver um aporte sedimentar suficiente, processo este mostrado na figura 18. 
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Figura 18 - Processo de formação de tômbolos pela instalação de quebra-mares paralelos a 
linha de costa 

Fonte: Us Army (2012) 

 

Ao contrário do que é observado para as estruturas emersas, onde a 

resposta da linha de costa a estruturas submersas é governada principalmente 

em função dos efeitos de difração das ondas, no RAM os processos que regem 

a resposta da linha de costa são totalmente diferentes daqueles observados 

nos quebra-mares. Nas estruturas submersas a energia das ondas é dissipada 

na formação do padrão de circulação das correntes ao redor e sobre o topo do 

RAM, também como no aumento do gradiente do nível da água através da 

seção da estrutura, promovendo a quebra da onda. 

A característica multifuncional demanda mais tempo na fase de projeto 

deste tipo de equipamento, uma vez que dois critérios de desempenho terão de 

ser atingidos: o primeiro focando os aspectos para a proteção da linha de costa 

e o outro visando a melhora dos parâmetros de surfabilidade. Em Ranasinghe; 

Turner; Symonds (2006), uma série de modelagens numéricas através de um 

modelo 2DH e modelos físicos em escala reduzida foram utilizadas para 



50 
 

 

verificar a resposta da linha de costa com a instalação de um FAS, neste caso 

em forma de V, com o topo achatado e apontado na direção predominante das 

ondas.  

As ondas do mar são geradas principalmente por três fenômenos 

naturais: passagem dos ventos na superfície dos oceanos, pela força de 

atração gravitacional entre a Terra e os astros, e por abalos sísmicos 

(tsunamis). As ondas de marés possuem período longo e tem como origem as 

forças de atrações dos corpos celestes. Os tsunamis são eventos raros, tem 

período de propagação de algumas dezenas de minutos e são originadas pelos 

movimentos das placas tectônicas que estão em contato com o oceano. As 

ondas de gravidade serão o foco deste trabalho. 

 
Figura 19 - Espectro de movimentos ondulatórios marinhos 

 

Fonte: Beserra (2007) 

 

As ondas de gravidade são geradas pela passagem dos ventos na 

superfície dos oceanos, que transferem uma parte de sua energia para o mar. 

A duração do tempo de atuação do vento na superfície do oceano e a área de 
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contato do vento no mar (pista ou fetch) definem a quantidade de energia 

transferida. Quanto maior essas duas variáveis maiores serão as alturas das 

ondas associadas.  

A energia dos ventos vem da diferença do aquecimento das diversas 

porções da Terra, tendo como indutor a energia proveniente do sol. São 

denominadas de ondas de gravidade devido à força restauradora que é a força 

da gravidade. 

 
Figura 20 - Transferência de energia do vento para o mar 

 

 

Fonte: Machado (2016) 

 

O embasamento sobre a teoria linear das ondas oceânicas é o ponto de 

partida para o entendimento das transformações da onda pela propagação do 

RAM. Os conceitos básicos das ondas são mostrados de forma sucinta na 

figura 21 e objetiva contemplar apenas os conceitos utilizados para o 

entendimento deste trabalho. 
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Figura 21 - Propriedades das ondas 

 

Fonte: Ostritz (2012)  

 

Onde Altura da onda (H) é a variação vertical máxima entre a crista e o 

cavado da onda, a amplitude da onda (a) é a metade da altura da onda. O 

comprimento de onda  (L) é a distancia na horizontal entre dois cavados ou 

duas cristas sucessivas. A inclinação da onda é definida como a altura dividida 

pelo comprimento (H/L). O intervalo de tempo necessário para a passagem de 

duas cristas (ou dois cavados) sucessivas em um ponto fixo é definido como 

período da onda (T), o inverso do período é a frequência (f). 

A propagação das ondas pode ser separada em três ambientes 

diferentes dependo da profundidade onde elas ocorrem, podendo ser 

classificadas como: águas profundas, águas intermediárias e águas rasas. 

Para cada ambiente de propagação da onda são utilizadas equações 

adequadas para representar as suas propriedades.   

Neste trabalho, por se tratar de um ambiente costeiro, serão utilizadas 

as equações de onda para águas rasas. Na figura 22, são mostradas as 

equações de onda para os três diferentes ambientes. (Melhorar a qualidade 

visual das equações e setas) 
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Figura 22 - Meios de propagação das ondas  

 

Fonte: The Open University (1999)  

Para uma onda propagando em águas rasas a sua velocidade é função 

apenas da profundidade local, como mostra a equação abaixo: 

푐 = 	 푔ℎ                                                 (1) 

 

Onde g é a aceleração da gravidade e h é a profundidade local. 

Quando uma onda em propagação encontra águas mais rasas, a sua 

velocidade é diminuida pelo contato com o fundo marinho, produzindo o 

aumento da altura da onda pela sua desaceleração, de forma a se manter 

constante a quantidade movimento da massa de água. Quando a onda chega a 

um ponto em que a profundidade e tão rasa que ocorre a quebra da onda, a 

maior parte de sua energia é dissapada. O valor crítico de profundidade para 

que ocorra a quebra da onda é função de sua própria altura, conforme exposta 

na equação 2. 

 

ℎ =
,

= 1,282퐻                            (2) 
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Onde hb é a profundidade da quebra e Hb é a altura da onda no 

momento da quebra. O mecanismo da quebra da onda é apresentado na figura 

abaixo. 

Figura 23 - Características no momento da quebra da onda 

Fonte: Aguiar (2006) 

 

A forma da quebra da onda depende da inclinação do fundo marinho e 

do comprimento da onda em águas profundas. A forma da quebra pode ser 

avaliada com o uso do Número de Iribarren conhecido também na literatura 

como Parâmetro de Similaridade de Surfe, definido pela equação abaixo. 

휉 =                                                (3) 

Onde m é a inclinação do fundo marinho e L0 é o comprimento de onda 

em águas profundas. 

De acordo com o número obtido na expressão acima, pode-se classificar 

o modo de arrebentação da onda como exposto no quadro 2. 
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Quadro 2 - Relação entre o modo de arrebentação e o número de Iribarren 

Número de Iribarren Modo de Arrebentação 
휉  < 0,4 Progressiva (cheia), spilling 

0,4 < 휉  < 2,0 Mergulhante (tubular), plunging 
휉  >2,0 Colapsante, collapsing 

Fonte: Aguiar (2006) 

 

A figura 24 mostra a representação gráfica dos tipos de arrebentação 
contidos no quadro acima. 

 

Figura 24 - Modos de arrebentação das ondas 

 

Fonte: The Open University (1999) 
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O tipo de arrebentação desejada na quebra da onda após a instalação 

do RAM é a forma mergulhante que é a mais propicia para a prática do surfe. 

A percepção do que ocorre quando a onda se propaga por um fundo 

artificial deve ser fundada nos fenômenos físicos inerentes a propagação das 

ondas oceânicas. Dentre os fenômenos das ondas oceânicas, os mais atuantes 

na propagação sobre um recife artificial multifuncional são a amplificação da 

onda, a quebra da onda e a refração em decorrência com o contato do fundo 

O fenômeno da refração pode ser explicado tomando como referência a                         

Figura 25, que demostra uma crista de onda idealizada se propagando em 

direção a costa, com um determinado ângulo e em diferentes profundidades. 

Por ser considerada em ambiente de águas rasas, sua velocidade é dada em 

função apenas da profundidade nos pontos A e B, onde A é mais fundo que B. 

Portando a velocidade em A é maior que em B, fazendo com que a onda gire 

em direção a um alinhamento paralelo as isóbatas. Esse fenômeno que 

rotaciona a onda é definido como refração.  

 
                        Figura 25 - Refração da onda devido à diminuição na batimetria 

 

                                     Fonte: The Open University (1999) 
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A refração das ondas pode ser descrita em uma relação equivalente a 

Lei de Snell, utilizada para descrever a refração da luz quando passa por 

materiais com diferentes índices de refração. Em concordância com esta lei, 

algumas propriedades das ondas podem ser relacionadas conforme exposto na 

equação abaixo. 

= 	 = = =                           (4) 

 

No fenômeno da refração nota-se a convergência da trajetória das ondas 

em direção a um ponto mais raso, promovendo a focalização da energia das 

ondas neste ponto, que o torna mais propicio a erosão por conta concentração 

de energia das ondas. 

 
             Figura 26 - Convergência em pontos mais rasos devido a refração 

 

                            Fonte: The Open University (1999) 

 

Ao considerar um fundo genérico de surfe mostrado na parte esquerda 

da figura 27, o surfista parte na onda do S e direção ao ponto E. São formadas 

duas ondas surfáveis, uma para direita e outra para esquerda. Na parte direita 

da figura 27 é mostrado o fenômeno da refração das ondas no fundo de surfe 

genérico. O foco deste trabalho é a proteção costeira, porém devido à 

multifuncionalidade requisitada no projeto, os parâmetros de surfabilidade 

também serão abordados em tela. 



58 
 

 

    Figura 27 - Refração da onda devido ao RAM 

 

    Fonte: Van Ettinger (2005)  

 

Do ponto de vista da formação da parede da onda, trecho da onda onde 

ainda não arrebentou, o fenômeno da refração em conjunto com o talude 

escolhido do fundo molda como será esta região da onda. Para a prática do 

surfe, paredes mais extensas e mais inclinadas são mais propicias a execução 

de manobras, são obtidas com a utilização de taludes mais suaves (OLIVEIRA 

FILHO, 2016). O espaço maior entre isóbatas, decorrente do talude mais 

suave, favorece a refração das ondas, que se alinhará aos pontos de mesma 

profundidade. Isso tem como consequência a diminuição do ângulo da quebra, 

tornando as ondas mais rápidas, mais adequadas para surfistas de nível 

avançado. A figura 28 apresenta graficamente como a influência do talude do 

fundo implica na formação da parede da onda.  
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Figura 28 - Influência do talude na parede da onda 

 

Fonte: Oliveira Filho (2006) 

 

                Figura 29 – Exemplificação em caso real da formação da parede da onda 

                     Fonte: Oliveira Filho (2006) 

 

Do ponto de vista da engenharia costeira a suavização do talude do 

RAM implica na maior quantidade material necessário para a confecção do 
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recife, onerando a obra. O talude escolhido deverá vislumbrar todos esses 

conceitos sendo um dos parâmetros de projeto mais importantes neste tipo de 

medida de proteção costeira. 

A amplificação da altura da onda (A), definida na equação abaixo, é um 

efeito desejado com a instalação de recifes artificiais, tem a refração como 

principal fenômeno responsável pelo efeito de focalização das ondas na 

extremidade do recife, o que promove o aumento a altura da onda naquela 

região, conforme mostrado na  

Figura 30.  

 

퐴% = 	                                       (5) 

 

Onde Hr é a altura da onda no recife e H a onda ante de sofrer interação 

com a estrutura de proteção costeira. 

 

Figura 30 - Convergência das ondas na extremidade do RAM 

 

                              Fonte: Van Ettinger (2005)  

O ângulo de quebra (α) é o ângulo formado entre a crista da onda e a 

linha de arrebentação, conforme apresentados na figura 31. Quanto menor for 
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o ângulo de quebra, maior será a velocidade de propagação da arrebentação 

ao longo da crista e, portanto, maior deverá ser a velocidade que o surfista 

deverá desenvolver para surfar toda a onda. O nível do surfista é 

correlacionado ao ângulo de quebra da onda que ele consegue surfar toda a 

raia da onda. 

                  Figura 31 - Ângulo de quebra da onda 

 

                                Fonte: Aguiar (2006) 

 

No quadro abaixo são apresentados os níveis de habilidade dos surfistas 

na primeira coluna, assim como uma descrição do que o surfista é capaz de 

realizar para cada nível. A terceira coluna mostra o ângulo da quebra da onda. 
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Quadro 3 – Nível de habilidade do surfista 

 

Fonte: Aguiar (2006) 

 

2.1.1 Implicação dos RAMs no transporte de sedimentos 

 

As transformações ocorridas na onda pela sua passagem sobre um 

RAM alteram o padrão de circulação das correntes nas proximidades da 

estrutura. A energia da onda é dissipada na crista da estrutura pela sua quebra. 

Em (Ranasinghe, Turner, & Symonds, 2006) é exposto que a distância da 

instalação do RAM em relação à linha de praia é de fundamental importância 

para o sucesso do projeto. Foi notado que o acréscimo da distância entre a 

linha praia e o RAM poderá alterar a característica da resposta, transformando-

a de erosiva para com deposição de sedimentos. 

Ainda em Ranasinghe; Turner; Symonds (2006), foram efetuados 

ensaios em modelos matemáticos e em modelos físicos de escala reduzida, 

para uma determinada geometria em formato de “V” de RAM. 

As mudanças no padrão de circulação de corrente próximo à costa são 

influenciadas principalmente pelos seguintes parâmetros: direção de incidência 

da onda (normal ou obliqua), distância da estrutura para a linha de costa e a 
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cota da crista do RAM. As figuras 32 e 33 mostram os ensaios em modelo 

físico de escala reduzida. 

 
    Figura 32 - Experimentos com incidência normal das ondas 

  

                                   Fonte: Ranasinghe; Turner; Syminds (2006) 

 

Para incidencia normal de onda, representada na figura 32 acima, 

quando a estrutura é transportada para águas mais profundas, o padrão de 

circulação da corrente induzida pelo RAM é alterado de um padrão simétrico 

com duas células de circulação para um composto de quatro células. Quando o 

RAM é instalado mais proximo da costa, nota-se que a corrente a sotamar da 

estrutura é divergente, fazendo com que os sedimentos sejam carreados para 

fora da zona de sombra gerada pelo fundo artificial, ocasionando a erosão da 

área. Já no outro cenário a corrente converge para a zona de sombra, esse 

mesmo comportamento é esperado para os sedimentos que são advectados 

pela corrente, promovendo o assoreamento da região.  

Para a incidência oblíqua das ondas no RAM, o padrão de circulação de 

corrente é substancialmente diferente da que foi encontra para a incidência 

normal. Quando a estrutura é proxima da costa, a interação entre a deriva 
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litoranea originada pelo ângulo de incidência das ondas e o padrão de 

circulação de corrente composto por duas células resulta em dois fenômenos. 

Na primeira metade do RAM, equivalente a porção localizada a montante, 

tendo como referencial a corrente de deriva, ocorre um enfraquecimento da 

corrente resultante, pois a corrente induzida pelo fundo se opõem a corrente de 

deriva. Na porção a jusante do recife, a corrente de deriva e a corrente induzida 

pelo RAM tem o mesmo sentido e se complementam, aumentando assim sua 

intensidade. Quando a estrutura é montada longe da costa, a interação entre o 

padrão composto por quatro células de circulação e a corrente de deriva é 

completamente diferente do que foi apresentado para incidencia normal de 

ondas. Na porção da metade do recife situada a montante, ocorre o 

fortalecimento da corrente resultante pois a corrente de deriva é somada com a 

corrente  induzida pelo fundo. Na outra metade do recife, o oposto acontece, 

ocorre o enfraquecimento da corrente resultante. Conclui-se que o padrão de 

circulação da corrente é convergente, mas assimétrico a sotamar da estrutura, 

conforme apresentado na figura abaixo. 

 
           Figura 33 – Experimentos com incidência oblíqua das ondas 

 

              Fonte: Ranasinghe; Turner; Syminds (2006) 
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2.1.2 Implicações no perfil de praia 

 

Em Nemes (2015) é introduzida uma nova estrutura multifuncional, o 

SIMBA, inspirado na natureza funcional de plantas filamentosas capazes de 

reter sedimentos presentes nos sistemas dunares da região sul e sudeste do 

Brasil. A avaliação de efetividade dessa medida de proteção foi realizada 

através de modelo físico em escala reduzida. Os experimentos foram 

realizados em um canal de ondas que simula os vários estados de mar 

característicos da praia da Macumba. 

Os resultados mostraram que o SIMBA conseguiu reduzir a energia da 

onda que chega na face praial, não sendo mais capaz de atingir a duna ou 

alterar a crista de berma em evento extremo, o que foi verificado nos 

experimentos sem a estrutura multifuncional. A figura 34 apresenta o perfil 

praial após a realização do experimento. 

 
Figura 34 - Influencia do RAM no perfil de praia 

 

Fonte: Nemes (2015) 

. 

Nota-se pela curva do perfil residual que ocorre o acumulo de 

sedimentos imediatamente após o SIMBA, contribuindo para o aumento da 

zona de surfe e promovendo a dissipação da maior parte da energia da onda. 

Em Machado (2016), são realizados ensaios em modelo físico para a 

área da microbaia da praia do Leme, localizada na orla oceânica da zona sul 

da cidade do Rio de Janeiro. O modelo físico construído em canal de ondas 
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irregulares em um dos laboratórios do INPH teve a função de avaliar a 

vulnerabilidade da orla ao risco de galgamento das ondas durante período de 

ressaca do mar. No trabalho foram realizados ensaios com o cenário da praia 

natural e com a adoção de soluções de engenharia visando o aproveitamento e 

controle do potencial energético das ondas. A figura 35 mostra o perfil de praia 

da praia do Leme para o cenário natural.  

 
Figura 35 - Croqui do perfil de praia sem obra costeira. Escala 1:40 

 

Fonte: Machado (2016) 

 

Na figura 36 é apresentada a solução de engenharia costeira proposta 

em (MACHADO, 2016), são instalados um conversor de energia das ondas do 

mar e um RAM.  

Figura 36 - Croqui do perfil de praia com a solução de engenharia proposta. Escala 1:40 

 

Fonte: Machado (2016) 

 

A figura 36 apresentada o perfil de praia obtido no modelo físico para 

uma tempestade com tempo de retorno de 10 anos (TR10), com condições 

oceanográficas de Hs = 3,8m, Tp = 11 seg e nível médio do mar = 1,7m. O 
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perfil em cor preta indica o perfil antes da tempestade, o de cor amarelada 

indica o perfil após a passagem da tempestade sem a instalação da obra 

costeira. O perfil em tracejado em vermelho mostra o perfil pós-tempestade 

com a obra costeira instalada, conforme a Figura 37.  

Figura 37 - Perfil de praia com (4B) e sem (4A) a adoção de medidas de proteção costeira 

 

Fonte: Machado (2016) 

A diferença entre os dois perfis pós-tempestade é decorrente da 

atenuação das ondas com a instalação da RAM e do aparato de conversão de 

energia. Durante os ensaios representando os horários de baixa-mar (NA = 

0m) houve a redução de 68% da altura significativa das ondas, já durante os 

ensaios representando a preamar (NA = 1,4m) foi registrada a atenuação de 

apenas 31% da altura significativa. O nível da maré implica diretamente na 

dissipação da energia das ondas.  

2.1.3 Implicações do aumento do nível médio do mar 

 

Outro aspecto a ser mencionado quando na execução do projeto deste 

tipo de obra costeira é a elevação do nível médio do mar, que é um fenômeno 

físico/geológico cíclico já ocorrido várias vezes na história da Terra. Entretanto 

nos últimos séculos, por consequência do constante aquecimento global 

decorrente da exaustiva exploração humana dos recursos naturais, as águas 

dos oceanos passam por um processo de expansão térmica.  
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O derretimento das calotas polares e dos gelos montanhosos também 

contribuem para a elevação do nível do mar. Segundo projeções realizadas 

pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) prevê-se 

que em 2100 o nível eustático do mar será aumentado em 1m. 

 
Figura 38 - Série histórica do aumento do nível médio do mar 

 

Fonte: Church (2013)  

 

Na história da Terra ocorreram várias mudanças geológicas, tornando-a 

mais quente que atualmente. Trabalhos baseados em registros paleográficos 

afirmam que ao longo dos últimos 3 milhões de ano, quando a temperatura 

média do planeta era cerca de 2º C superior à de hoje, o nível médio do mar 

chegou a estar mais de 5 metros acima do atual (CHURCH, 2013).  

Na área da engenharia costeira o aumento do nível do mar implica na 

ampliação da área sensível aos efeitos causados pela erosão costeira, 
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impondo o recuo da linha de costa e alterações nos perfis praiais, resultando 

na destruição do patrimônio edificado à margem do oceano.  

Em Kuriyama (2016) é alertado que o aumento da parcela da energia de 

onda transmitida sobre um quebra-mar submerso devido à subida do nível 

médio do mar pode ocasionar mudanças na linha de costa. O trabalho foi 

realizado na costa Oeste de Nigata no Japão, que é uma praia arenosa 

protegida por um quebra-mar submerso paralelo à costa. No modelo de 

previsão utilizado no estudo, alimentado com dados de campo, é previsto que 

nos próximos 100 anos a linha de costa recuará 60 m devido ao aumento do 

fluxo da energia das ondas incidentes sobre o quebra-mar causado pelo 

aumento do nível médio do mar.  

O aumento do nível do mar é uma variável imprescindível para o projeto 

executivo de uma obra de proteção costeira como a proposta nesse trabalho, 

porém devido à restrição dos dados topográficos utilizados, a influência do 

aumento do nível do mar não será abordada neste trabalho.  
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3 PARÂMETROS AMBIENTAIS CARACTERISTICOS DA PRAIA DO ICARAÍ  

Este capítulo apresenta os parâmetros ambientais característicos da 

praia do Icaraí através de aproveitamento dos dados de campanhas de 

medições realizadas próximas à área de estudo. As variáveis ambientais 

abordadas neste trabalho serão o vento, as ondas e o regime de maré, 

principais agentes do processo de transporte de sedimentos da zona de surfe. 

A caracterização da morfologia da praia, também apresentada neste 

capítulo, utilizou dados de dois levantamentos de campo, um topográfico e 

outro hidrográfico. As nuvens de pontos dos dois levantamentos foram 

combinadas de forma a compor o modelo digital do terreno (MDT) da praia 

natural. 

Os cenários dos ensaios com os módulos do MIKE ZERO também são 

definidos nesta seção, eles foram criados baseados em dados ambientais 

históricos e procuram retratar os dois estados de mar presentes na costa 

cearense. Os cenários são rodados para a morfologia natural da praia e para a 

morfologia resultante com a instalação dos RAMs na praia de Icaraí. Um 

terceiro estado de mar também é exposto nos cenários e representa eventos 

extremos, estes cenários tem mais importância para o cálculo estrutural dos 

RAMs. 

 

3.1 Variáveis ambientais 

As variáveis ambientais são as principais forçantes dos módulos do 

MIKE ZERO, sua compreensão é necessária para formar os cenários das 

simulações, que buscam retratar as condições meto-oceanográficas reais da 

área de estudo, evitando que cenários que raramente ocorrerão sejam 

avaliados sem necessidade. 

O regime de vento, o clima de ondas e o regime de marés serão 

estudados no transcorrer deste capítulo. 

3.1.1 Vento  

O regime de ventos predominante na região do litoral cearense é 

fortemente influenciado pela posição da zona de convergência intertropical 

(ZCIT) que é a região, como próprio nome já revela, onde ocorre a 
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convergências dos ventos alísios oriundos dos dois hemisférios. Os ventos 

alísios do hemisfério Norte possuem direção de Nordeste enquanto que os 

alísios do hemisfério Sul possuem direção de Sudeste, conforme pode ser 

ilustrado na figura 39.  

                                Figura 39 - Circulação atmosférica global 

 

                                Fonte: Geografia Newton Almeida (2008)  
 

A posição da ZCIT varia de acordo com as estações climáticas, seu 

posicionamento mais ao Sul coincide com o verão austral, quando é percebido 

o enfraquecimento da velocidade do vento e o aumento da pluviosidade no 

Ceará. Nos meses de julho e agosto a ZCIT está localizada mais ao Norte em 

virtude da intensificação do anticiclone do Atlântico Sul, intensificando os 

ventos no litoral cearense, marca também o período de estiagem da região. As 

figuras 40 e 41 apresentam a posição da ZCIT em volta da linha do equador 

nos meses de janeiro e julho, respectivamente.  
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Figura 40 - Variação do gradiente de Pressão - Janeiro 

 

Fonte: Iowa State University apud Beserra (2007, p.146) 

 

Figura 41 - Variação do gradiente de Pressão - Julho 

 
Fonte: Iowa State University apud Beserra (2007, p.146) 

 

O regime de ventos será analisado através dados reais, oriundos de 

campanhas de medições realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH) no período de 1996 a 2001, por quase cinco anos de 
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medição. A coleta foi realizada por demanda do Governo do Estado do Ceará, 

especificamente através da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), com o 

objetivo de nortear os estudos de implantação e cumprir as condicionantes 

ambientais impostas pelo órgão de fiscalização ambiental para a construção do 

TPP. 

O anemômetro de registro diário fabricado pela Hidrologia S/A, modelo 

ANG-01, analógico, foi instalado no cume de uma duna próxima à vila do 

Pecém, conforme indica a figura 42. O ponto de instalação dista de 

aproximadamente 21 km da praia do Icaraí, porém diante da escassez de 

dados meteorológicos confiáveis e da proximidade da área de estudo, o 

conteúdo do relatório INPH 32-02 será utilizado para caracterizar o regime de 

ventos da praia do Icaraí.  
 

Figura 42 - Localização do anemômetro 

 

Fonte: Google Earth 

 

Os dados serão referenciados a escala Beaufort, escala batizada com o 

nome de seu idealizador, o hidrógrafo Contra-Almirante britânico Francis 

Beaufort no ano de 1806, que classifica a intensidade dos ventos avaliando não 

apenas sua velocidade, mas também associa seu grau aos efeitos resultantes 
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da ação do vento no mar e na terra. O quadro 4 apresenta a escala utilizada 

para apresentar os dados contidos no relatório INPH032/02.  

No relatório INPH 032/02 constata-se que 67,1% das velocidades 

médias registradas ocorreram entre os graus 3 e 4, correspondentes a ventos 

de “fraco” a “moderado”, cujas intensidades correspondem a faixa de 3,6m/s a 

8,7 m/s. Configura-se como o cenário de maior ocorrência para a região do 

estudo, resultando no estado de mar com ondas de até 2,4m de altura.  

Responsável por 10,5% da frequência foi registrado grau 5, 

correspondente a ventos “Fresco” na escala, cuja velocidade se situa entre 8,7 

a 11,3 m/s, seguidamente foi registrado vento graduado como grau 6 em 0,6% 

do tempo, refletindo o efeito no mar, causará ondas máximas de até 3,6 m de 

altura. 

Vale ressaltar que escala Beaufort somente é capaz de avaliar o estado 

do mar para condições de ondas tipo sea, que são geradas pelo vento nas 

proximidades da região onde ela se propaga, já que as ondas tipo swell não 

dependem do vento da região. 

A direção predominante dos ventos na área de estudo é Leste. As 

direções Leste-Nordeste e Leste-Sudeste se alternaram na segunda direção 

mais frequente. 

Os ventos provenientes do quadrante Norte (NNW,N e NNE) somam 

apenas 1,59% do total de ocorrências registradas, sendo em sua maioria de 

baixa intensidade e de pouca duração. 

Foram criados gráficos tipo rosa dos ventos para cada ano de medição, 

eles são apresentados nas figuras 43 a 47. A Figura  mostra a rosa dos ventos 

para todo o período de medição. 
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     Quadro 4 - Escala Beaufort        

Velocidade do 
vento 

 Grau Designação m/s nós Aspecto do mar Efeitos em terra 

0 Calmaria < 0,5 <1 Espelhado Fumaça sobe na vertical 

1 Bafagem 0,5 a 2 1 a 3 
Pequenas rugas na superfície do mar, sem 

cristas 
Fumaça indica direção do vento 

2 Aragem 2 a 3,6 4 a 6 
Ligeira ondulação sem rebentação, 30 cm de 

altura 

As folhas das árvores movem; os moinhos 

começam a trabalhar 

3 Fraco 3,6 a 5,6 7 a 10 Ondulação até 60 cm, com alguns carneiros 
As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao 

vento 

4 Moderado 5,6 a 8,7 11 a 16 
Pequenas vagas até 1,5 m de altura, carneiros 

frequentes 

Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os 

galhos das árvores 

5 Fresco 8,7 a 11,3 17 a 21 
Ondulação até 2,4 m de altura, com cristas e 

muitos carneiros. Possibilidade de borrifos 

Movimentação de grandes galhos e árvores 

pequenas 

6 Muito Fresco 
11,3 a 

14,4 
22 a 27 

Ondas grandes até 3,6 m de altura. Muitas 

cristas brancas. Frequentes borrifos 

Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em 

manter um guarda-chuva aberto; assobio em fios de 

postes 

7 Forte 
14,4 a 

17,5 
28 a 33 

Mar revolto até 4,8 m de altura. Com espuma e 

borrifos 

Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar 

contra o vento 

8 Muito Forte 
17,5 a 

21,1 
34 a 40 

Vagalhões regulares de 5,5 a 7,5 m de altura 

com faixas espessas e espuma branca e fraca 

arrebentação 

Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em 

andar contra o vento; barcos permanecem nos 

portos 
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9 Dura 
21,1 a 

24,7 
41 a 47 

Vagalhões de 7 a 10m de altura com faixas de 

espuma densa. O mar rola. Visibilidade 

começa a ser afetada 

Danos em árvores e pequenas construções; 

impossível andar contra o vento 

10 Muito Duro 
24,7 a 

28.8 
48 a 55 

Grandes vagalhões de 9 a 12m. O vento 

arranca as faixas de espuma arrebentando as 

vagas em cascata. Visibilidade reduzida. 

Árvores arrancadas; danos estruturais em 

construções 

11 Tempestuoso 
28,8 a 

32,9 
56 a 63 

Vagalhões excepcionalmente grandes, até 

16m. Visibilidade afetada. Navios de médio 

porte desaparecem no cavado das ondas. 

Estragos generalizados em construções 

12 Furacão > 32,9 > 64 
Mar todo de espuma. Respingos saturam o ar. 

Visibilidade seriamente afetada. 

Estragos graves e generalizados em construções 

 

      Fonte: Wikipédia (2011)   
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Figura 43 - Rosa dos ventos de Pecém. 
Período de medição: novembro de 1995 a 
outubro de 1996 

      

 

Figura 44 - Rosa dos ventos de Pecém. 
Período de medição: novembro de 1996 a 
outubro de 1997 

     
 
 

 
Figura 45 -Rosa dos ventos de Pecém. 
Período de medição: novembro de 1998 a 
outubro de 1999 

 
 

 
Figura 46- Rosa dos ventos de Pecém. Período 
de medição: novembro de 1999 a outubro de 
2000 

 
 
 

 
Figura 47 - Rosa dos ventos de Pecém. 
Período de medição: novembro de 2000 a 
outubro de 2001 

 
 
 

 
Figura 48 - Rosa dos ventos de Pecém. 
Período de medição: novembro de 1995 a 
outubro de 2001 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.1.2 Condições oceanográficas 
 

A coleta de dados de ondas na costa brasileira é prática recente, em 

(Ribeiro, 1999) é apresentado um histórico dos principais ícones de campanhas 

de medição de onda ocorridas no Brasil, a primeira realizada em 1967, no 

Porto de Tubarão localizado no estado do Espirito Santo. A primeira campanha 

de longa duração ocorreu entre 1985-1986 pelo período de 12 meses com uso 

do REMAG, desenvolvido pelo autor do trabalho citado, e instalado em águas 

profundas. A primeira medição direcional de ondas em uma plataforma 

brasileira foi realizada no ano de 1992, com a utilização de um ondógrafo tipo 

“slope array”, também desenvolvido pelo autor citado. 

O conhecimento do clima de ondas de um local, ou de uma região, 

capacita o sítio a domiciliar atividades e operações offshore ou nearshore de 

forma mais segura e mais econômica. A criação de áreas abrigadas para 

operação de portos, a navegação e a construção de embarcações que atuam 

em determinada região, a exploração energética das ondas do mar, a 

elaboração de obras costeiras, podem ser exemplos de aplicações que 

dependem diretamente dos dados de ondas para execução de seus projetos, 

mostrando a relevância destes dados. 

Os dados de ondas apresentados a seguir, serão utilizados no projeto 

dos recifes artificiais multifuncionais propostos para a praia do Icaraí. O 

dimensionamento estrutural desta obra costeira tem forte dependência da 

altura significativa e do período da onda.  

As ondas foram registradas pelo ondógrafo Waverider tipo direcional, 

fundeado aproximadamente a 5 km da costa, nas coordenadas de latitude 

03°30’11”S e longitude 38°47’20”W na localidade cearense de Pecém, distando 

23 km da praia do Icaraí, em uma profundidade média de 17 metros, conforme 

mostra a figura 49. O objetivo desta coleta de dados foi para elaboração do 

projeto do Terminal Portuário do Pecém e posterior monitoramento do quebra-

mar após a construção, campanha essa realizada pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Hidroviárias (INPH). 

A campanha de medição das ondas constava de 8 (oito) registros 

diários, durante 20 (vinte) minutos cada registro, realizados de três em três 
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horas. A partir dessas informações foi determinada a distribuição direcional de 

energia, por faixas de frequência e demais parâmetros que fazem parte das 

características de ondas da região. O tempo total de medição consecutiva de 

ondas considerado nesta análise foi de 22 meses (1997-1998), intercalado com 

alguns períodos em que o equipamento esteve em manutenção, 

impossibilitando a continuidade em determinadas épocas. 

 
Figura 49 - Localização da boia Waverider 

Fonte: Google Earth 

O estado de mar gerado pelo vento local forma ondas do tipo sea ou 

vagas, nas quais apresentam período de pico (Tp) entre 3 a 9,9 segundos. As 

ondas formadas fora desse local não acompanhadas dos ventos que a geraram 

são, definidas por marulhos ou swell, e possuem Tp maiores que 10 segundos. 

Estas ondas exercem papel preponderante na determinação das feições 

costeiras e constituindo-se na mais efetiva ameaça às obras costeiras, à 

segurança da navegação e às operações navais 

De forma geral o litoral cearense é caracterizado pela predominância 

das ondas tipo sea, geradas pelos ventos alísios em termo locais e tem direção 

predominante Leste.  Observa-se também que tempestades ocorridas na 

porção Norte do Oceano Atlântico são os eventos geradores das ondas tipo 

swell sua ocorrência coincide com as estações frias do hemisfério Norte.  
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Segundo a análise realizada em Beserra (2007), as primeiras 

impressões indicam a predominância de ondas baixas entre 1 e 2m na região, 

apesar de existir alguns registros com ondas de até 2,5m de altura significativa. 

Todas, porém, apresentam uma distribuição bastante homogênea, apontando 

uma regularidade na altura significativa de onda. Eventos de ondas com altura 

significativa abaixo de 1m são raros e a média anual é da ordem de 1,4m.   

Os períodos das ondas apresentam-se predominantemente curtos de 5 

a 9 segundos, com período médio de 7,53s e direção relativamente pouco 

variada (NNE - ESE). Os registros também mostram a ocorrência de ondas 

com períodos longos (12-20s), todas oriunda do Atlântico Norte. 

São apresentados abaixo, nas figuras 50, 51 e 52, os histogramas dos 

seguintes parâmetros de ondas: período de pico, altura significativa e a direção 

média de incidência das ondas. 
 

Figura 50 - Ocorrência da altura significativa das ondas 

 

Fonte: Beserra (2007) 

 

O histograma indica a predominância de valores de altura significativa 

situados entre 1,25m e 1,75m, representando mais de 85% do tempo 

observado.  
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Figura 51 - Ocorrência do período de pico 

 

Fonte: Beserra (2007)  

 

O estado de mar tipo sea aparece com maior frequência, 67% do 

período observado. A característica marcante deste estado de mar é que as 

ondas possuem período curto e uma altura significante alta, fazendo com que a 

declividade da onda seja elevada. Esta característica proporciona desconforto 

na navegação neste estado de mar. 

  Figura 52 - Ocorrência da direção média de incidência das ondas 

 
  Fonte: Beserra (2007) 
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A figura 53 relaciona as variáveis da altura significativa da onda e do 

período de pico para os determinados meses do ano correspondentes as 

estações climáticas. Nota-se que durante os meses de julho-agosto-setembro 

as ondas tipo sea são dominantes.  

A figura 54 faz a representação do espectro direcional de ondas nas 

diversas estações climáticas. As variáveis de altura significativa, período de 

pico e direção de propagação são correlacionadas neste tipo de gráfico. 

A bimodalidade sugerida na Figura 53 para os meses de janeiro a junho 

é confirmada pelos diagramas correspondentes na Figura 54 significando que 

ondulações originadas de sistemas meteorológicos diferentes coexistem no 

estado de mar.  

 
Figura 53 - Histogramas de contorno sazonais Hs x Tp 

 
Fonte: Beserra (2007) 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Figura 54 - Histogramas de contorno sazonais Hs x Dp 

 

 
Fonte: (Beserra, 2007) 

 

3.1.3 Regime de marés 
 

O regime de maré será caracterizado a partir dos dados apresentados 

no relatório INPH 019/2002, onde são apresentadas as medições de maré para 

o período de 14 de março de 1996 a 31 de outubro de 2001.  

Durante esses cinco anos de monitoramento, a estação maregráfica 

esteve instalada em três posições distintas, sendo descritas quadro 5 abaixo. 

 
Quadro 5 - Locação do marégrafo 

 Localização do 
marégrafo 

Período de 
medição 

Coordenadas Geográficas 

Latitude Longitude 

1ª Locação 
Sobre os recifes da 

ponta do Pecém 
14 de março de 1996 a 

9 de outubro de 1997 – 03 32,8’ – 38 48,7’ 
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2ª Locação 

No terminal 

provisório de 

embarque de 

pedra (TEP) 

10 de outubro de 

1997 a 29 de 

setembro de 1998 

– 03 32’ 35”. -38 48’ 30” 

3ª Locação 
Na ponte que une 

o Píer 1 do TPP ao 

quebra-mar 

19 de dezembro de 

1998 a 31 de 

outubro de 2001 

-03 32’ 8,24” 
-38 47’ 

52,9”. 

Fonte: Accetta (2002) 

Em todas as campanhas foi utilizado o linígrafo analógico de registro 

mensal, fabricado pela Hidrologia S.A., modelo LNG – 15 M.  

A Figura 55 mostra as posições de instalação do marégrafo. 

 
Figura 55 - Posições de instalação do marégrafo 

Fonte: Google Earth 

 

Os dados dos maregráfos são referenciados do Nível de Redução (NR) 

atribuído pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).  Os principais 

níveis de maré das três campanhas de medições são expostos no quadro 6. 
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Quadro 6 - Principais níveis de maré 

Nível d’água 
(cm) 

1ª Locação 2ª Locação 3ª Locação Geral 

Máximo 316 316 312 316 

Médio 154,8 140,7 141,4 145,3 

Mínimo -11 -26 -23 -26 

Fonte: Accetta (2002) 

A maré registrada nas proximidades de Pecém pode ser classificada 

pela sua amplitude como mesomaré, chegando a variação máxima do nível 

d’água de 3,42m. 

A figura 56 apresenta a ficha maregráfica de autoria da Fundação de 

Estudos do Mar (FEMAR) para o TPP, nela são apresentadas as componentes 

harmônicas obtidas através de análise harmônica. 
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                    Figura 56 - Ficha maregráfica do Terminal Portuário de Pecém  

 
                    Fonte: Fundação de Estudos do Mar (1995)  

 

O fator de forma F, classifica a forma da maré e leva em consideração a 

amplitude das principais componentes diurnas (K1 e O1) e semi-diurnas (M2 e 

S2). A equação 1 abaixo define a característica quanto a forma da maré, 

conforme as faixas de valores para F apresentadas posteriormente no quadro 

7: 
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1 1

2 2

K OF
M S


                                       (6) 

 

Aplicando os valores na equação 6, obtém-se que:  

퐹 =
6,9 + 7,3
91,9 + 30 = 0,1165 

                     

              Quadro 7 - Classificação da forma da maré pelo uso do fator F 

Valor de F Tipo de maré 

De 0 a 0,25 Puramente semi-diurna 

De 0,25 a 1,5 Mista (principalmente semi-diurna) 

De 1,5 a 3,0 Mista (principalmente diurna) 

Maior que 3 Puramente diurna 

              Fonte: (Tomczark, 2005) 

 

A maré do Terminal Portuário do Pecém é classificada segundo o fator F 

como maré semi-diurna do tipo mista sem desigualdades.  

3.1.4 Caracterização morfológica da praia 
 

Dois levantamentos de campo foram necessários para amostrar a área 

de estudo. Um levantamento topográfico dos perfis de praia foi utilizado para 

caracterizar a praia emersa. A praia submersa foi amostrada através de um 

levantamento hidrográfico. 

A caracterização morfológica da praia será utilizada para compor o 

modelo digital do terreno (MDT) na qual serão realizadas as simulações 

numéricas, o MDT será composto da união dos resultados destes dois 

levantamentos. 
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3.1.4.1 Praia Submersa 

 

A amostragem do fundo marinho foi realizada através de um 

levantamento hidrográfico monofeixe executado no ano de 2009 pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH). Na batimetria foram feitas várias 

linhas de sondagem perpendicular à linha de costa, iniciando com profundidade 

de aproximadamente 12m e finalizando na profundidade em que a navegação 

possa ser realizada com segurança, entre 2,5 m a 4m, dependendo da maré no 

horário da sondagem. 

O posicionamento da embarcação foi controlado pelo DGPS R130, 

Hemisphere, receptor GPS de alta precisão configurado para receber 

correções do serviço global OmniSTAR, fornecendo precisão submétrica em 

tempo real com taxa de amostragem de até cinco vezes por segundo. 

Os dados de profundidade foram obtidos com um ecobatimetro 

monofeixe fabricado pela ODOM, modelo Hydrotrac de feixe central operando a 

uma frequência acústica de 200 kHz.  

O datum utilizado foi o WGS-84 e o levantamento batimétrico adotou 

como o nível de referência o estabelecido pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação (DHN), segundo o diagrama de nivelamento identificando as cotas 

dos níveis de referências utilizados pela Marinha do Brasil (NR-DHN) e pelo 

IBGE (NR-IBGE) exposto na figura 7, já apresentada no Capítulo 2 deste 

trabalho. 

A maré foi obtida durante o levantamento hidrográfico através de um 

linígrafo instalado no Terminal Portuário do Pecém e utilizando a ferramenta 

computacional HYPACK foi possível corrigir os valores da sondagem para a 

referência de nível adotada. 

O levantamento cobre uma área que se inicia ao Leste do Terminal 

Portuário do Pecém e se estende até as proximidades da foz do Rio Ceará. A 

praia do Icaraí é situada na seção central desta área e durante o levantamento 

hidrográfico foi amostrada com maior precisão, ou seja, as linhas de sondagem 

foram menos espaçadas que as do restante do levantamento, conforme mostra 

a figura 57 abaixo. 
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Figura 57 - Área coberta pelo levantamento hidrográfico 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A área total coberta pelo levantamento hidrográfico foi de 

aproximadamente 4.600 hectares, porém apenas uma parte será utilizada. A 

área de foco deste trabalho será a praia do Icaraí, indicada pelo retângulo na 

figura 19 e exposto com maiores detalhes na figura 58. 
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Figura 58 - Planta batimétrica para a praia do Icaraí 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.1.4.2 Praia Emersa 
 

A morfologia da praia submersa terá de ser complementada também 

pelas feições da praia emersa. Sua caracterização foi realiada através de um 

levantamento topográfico com o uso de estação total. O levantamento ocorreu 

durante o período de baixamar dos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2014. 

A partir de pontos georeferenciados situados em cotas mais altas, onde 

a ação das ondas ainda interfere e espaçados de 50m, foram executados perfis 

perpendiculares à linha de costa em direção ao mar. A área coberta pelo 

levantamento topográfico se inicia próximo à Praça Gov. Paulo Sarasate de 

Icaraí e se estenderam até o lagamar da Barra Nova, limite das praias de Icaraí 

e Tabuba. 

A referência de nível foi a mesma utilizada no levantamento hidrográfico 

explanado na seção anterior deste trabalho. 

A execução do levantamento topográfico é mostrada na figura 59.   
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Figura 59 - Fotos do levantamento topográfico da praia do Icaraí    
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todos os pontos obtidos no levantamento foram georrefenciados e 

plotados no formato semelhante ao do levantamento hidrográfico, conforme 

mostra a Figura 60. 

 

Figura 60 - Planta topográfica da praia emersa de Icaraí

a 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota-se que o encaixe dos dois levantamentos foi satisfatório, permitindo 

criar um modelo digital do terreno (MDT) d a zona da praia, tanto praia emersa 
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quanto submersa. Este MDT criado a partir de dois levantamentos será 

utilizado de base para rodas os cenários propostos neste trabalho e é 

apresentado na figura 61. 

Figura 61 - Planta da praia do Icaraí 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2 Cenários das simulações 
 

Os cenários propostos buscam retratar as condições meto-

oceanográficas presentes na região para a praia natural e após a implantação 

dos RAMs.  Os estados de mar tipo sea e swell, assim como um cenário que 

representa a ocorrência de um evento extremo serão apresentados neste 

trabalho. Realizadas as simulações nos diversos módulos do software MIKE 

ZERO.  
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Quadro 8 - Cenários de simulação 

   
Período de medição 

Cenário Estado de Mar Morf. Da Praia Início Fim 

SEANat Sea Natural 28/08/2015 28/9/2015 

SWELLNat Swell Natural 26/01/2005 28/02/2005 

SEARam Sea Com Rams 28/08/2015 28/9/2015 

SWELLRam Swell Com Rams 26/01/2005 28/02/2005 

EERam Evento Extremo Natural 

Evento com duração de 4 

dias. 

EENa Evento Extremo Com Rams Hs = 4m e Tp = 17seg 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os cenários representantes do estado de mar tipo swell foram criados a 

partir de medições de ondas coletadas por boia direcional Waverider conforme 

já apresentado no capítulo 2 deste trabalho. As medições de ondas foram 

realizadas durante dezembro de 2004 a abril de 2005, conforme mostra a 

Figura 62. 

Figura 62 - Temporada de swell 2004-2005 

 

Fonte: Accetta (2005) 

A maré para o período da simulação é apresentada na figura abaixo. 
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Figura 63 - Maré para o cenário de SWELL 

 

     Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico em forma de rosa das ondas para a altura significativa é 

apresentado na Figura 64, ele faz uma representação que considera a direção 

das ondas, correlacionando-a com o Hs. 

Figura 64 - Rosa das ondas da altura significativa (Hs) da temporada de swell de 2004-2005

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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O período de pico também foi apresentado na forma de gráfico tipo rosa 

conforme mostra a Figura 65. Nota-se que os maiores períodos têm principal 

direção de incidência de Nordeste, chegando a valores maiores que 16 

segundos. 

Figura 65 -  Rosa das ondas do período médio (Tz) da temporada de swell de 2004-2005 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os cenários que retratam o estado de mar tipo sea foram compostos por 

medições de ondas realizadas através de ADCP, obtidos a uma profundidade 

de 12m e com intervalo de medição de 3 horas. Os dados foram obtidos nas 

proximidades do Terminal Portuário do Pecém, com o propósito de atender as 

condicionantes ambientais do empreendimento. É representado o período de 

28 de agosto de 2015 a 28 de setembro de 2015. 

A figura 66 apresenta a altura significativa e o período de pico das ondas 

do cenário SEA.   
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Figura 66 - Hs e Tp retratando o estado de mar tipo SEA 

Fonte: Rosa (2014) 

A figura 67 mostra a variação do nível da maré do cenário SEA. 

Figura 67 – Variação da maré do período referente ao cenário SEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

As figuras 68 e 69 mostram gráficos do tipo rosa, este tipo de gráfico 

inclui a indicação da direção de propagação das ondas e a probabilidade de 
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ocorrência, elas apresentam a altura significativa e o período de pico das ondas 

no cenário SEA, respectivamente.  

Figura 68 - Rosa das ondas de Hs para o cenário SEA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 69 - Rosa das ondas de Tp para o cenário SEA 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O evento extremo retratado como cenário tem objetivo de analisar os 

fenômenos de transformação das ondas no RAMs em condições extremas. A 

condição oceanográfica deste cenário simula uma tempestade com Hs de 4m e 

Tp de 17 segundos, com ondas vindo da direção Nordeste. A variação da maré 

utilizada nas simulações é mostrada na Figura 56. 
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3.3 Caracterização do sedimento da praia 
 

Segundo a classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), a norma NBR 6502/95 classifica o tipo de solo de acordo com sua 

granulometria. A classificação é balizada pelo valor do diâmetro nominal médio 

do sedimento (Dn50) e apresentada no quadro 9 abaixo.  

                                 Quadro 9 - Classificação do sedimento pelo diâmetro médio 

Classificação 
Diâmetro dos Grãos 

(mm) 

Bloco de Rocha Dn50 > 1000 

Matacão 200 < Dn50 ≤ 1000 

Seixo 60 < Dn50 ≤ 200 

Grânulo 2 < Dn50 ≤ 60 

Areia Grossa 0,6 < Dn50 ≤ 2 

Areia Média 0,2 < Dn50 ≤ 0,6 

Areia Fina 0,06 < Dn50 ≤ 0,2 

Silte 0,002 < Dn50 ≤ 0,06 

Argila Dn50 ≤ 0,002 

                                   Fonte: ABNT NBR 6202 (1995) 

As amostras dos sedimentos colhidas nos pontos equivalentes às cinco 

seções de monitoramento do projeto RESMAR durante os períodos de chuva e 

de estiagem foram apresentadas no capítulo 2 deste trabalho. A amostragem 

foi realizada na zona da berma e na zona do estirâncio e os resultados das 

amostras são apresentados no quadro 10. 

                 Quadro 10 - Granulometria do sedimento 

Dn50 (mm) 

Seção Zona Período Chuvoso 
Período de 
Estiagem 

1 
Berma 1,263 1,266 

Estirâncio 1,549 0,249 

2 
Berma 1,515 1,100 

Estirâncio 1,911 1,280 

3 Berma 1,608 1,695 
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Estirâncio 1,783 0,217 

4 
Berma 1,573 1,988 

Estirâncio 1,929 2,009 

5 
Berma 1,479 1,935 

Estirâncio 2,12 2,566 

                   Fonte: Projeto Resmar  

Os valores de Dn50 observados no quadro acima indicam que o 

sedimento da praia do Icaraí apresenta uma ampla faixa de variação 

granulométrica. Foram observadas zonas com a classificação de areia média, 

valores de Dn50 próximos a 0,2mm, e zonas com classificação do tipo grânulo, 

com Dn50 maior que 2mm. 

Por conta da grande variação dos valores de Dn50 observados nos 

dados coletados, foi realizada uma simplificação para alimentar o modelo de 

transporte de sedimento. Utilizou-se o diâmetro médio de 1,5mm, classificado 

como areia grossa, para compor toda a faixa de praia. 

A obra de contenção costeira BagWall foi também incluída no mapa 

contendo as informações do tipo de sedimento no modelo. A obra foi 

representada por uma determinada granulometria que representa blocos de 

rochas. A figura 70 representa as propriedades de sedimento para a área do 

estudo na condição natural. 
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Figura 70 - Granulometria da á rea de estudo. Valor de Dn50 (mm) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 DIMENSIONAMENTO DA MEDIDA DE PROTEÇÃO COSTEIRA 

Este capítulo apresenta a medida de proteção costeira proposta a ser 

implantada na praia de Icaraí. O projeto geométrico dos RAMs foi escolhido 

com o propósito de otimizar o combate a erosão costeira e melhorar as 

características das ondas para a prática do surfe.  

A inspiração para a concepção dessa nova estrutura veio através da 

observação de cordões rochosos paralelos a linha costa em praias cearenses e 

também pela experiência com estruturas costeiras quebra-mares do tipo berma 

no Terminal Portuário do Pecém. Todo seu dimensionamento estrutural segue 

as normas internacionais para projeto de quebra-mar tipo berma regida pela 

PIANC, órgão regulamentador de normas de infraestrutura portuária. 

Nesta seção será exposto o projeto da topologia da medida de proteção 

costeira sugerida para a praia do Icaraí com a utilização de recifes artificiais 

multifuncionais. A quantidade de rochas, o dimensionamento, os perfis 

transversais, a planta de locação e disposição das camadas dos RAMs fazem 

parte deste capítulo. 

A avaliação do dimensionamento estrutural dos RAMs também integra 

este capitulo. A resposta da linha de costa pela inclusão dos RAMs será 

apreciada por técnicas analíticas formuladas a partir de resultados de teste em 

modelos físicos de escala reduzida, prevendo a evolução da costa em longo 

prazo. 

4.1 Quebra-mares tipo berma 
 

Quebra-mares do tipo berma são utilizados ao redor do mundo desde o 

século XIX, países como Islândia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, 

Noruega, Dinamarca, Irã, Portugal, China e Brasil possuem este tipo de 

estrutura instalada (PIANC COMMISSION, 2003). No Brasil foram construídos 

dois quebra-mares tipo berma, o primeiro em 1990 localizado no estado de 

Sergipe na construção do Porto de Aracaju. O mais recente foi concluído em 

1998, situado no estado do Ceará e tem o objetivo de prover uma zona 

abrigada das ondas para o Terminal Portuário do Pecém, possibilitando as 

operações nesse terminal off-shore. 
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Ao contrário de quebra-mares convencionais, que se requer uma 

estrutura quase estática para as condições ambientais da região, os do tipo 

berma possuem a capacidade de se moldar em um perfil estaticamente estável 

ou em um perfil dinamicamente estável, em forma de S, como mostra a Figura 

71. 

 
Figura 71 - Quebra-mar tipo Convencional vs tipo Berma 

 

Fonte: Pianc Commission (2003) 
 

Os quebra-mares, tipo berma, podem ser divididos em três categorias, 

conforme mostra a Quadro 11. 

Quadro 11 - Tipos de quebra-mares de berma 

Tipo do quebra mar de berma Característica associada 

Sem remodelamento e estaticamente 
estável 

Poucas pedras podem se mover, 
analogamente aos quebra-mares 
convencionais. 

Com remodelamento e estaticamente 
estável 

É permitido que o perfil original se 
remodele em outro perfil estável e 
que cada pedra também seja 
estável. 

Com remodelamento e dinamicamente 
estável 

O perfil original é remodelado em 
outro perfil estável, porém as 
pedras do talude de incidência das 
ondas podem se mover para cima 
e para baixo. 

Fonte: Pianc Commission (2003) 
 

Além do bom nível de confiança que a estrutura apresenta em condições 

ambientais severas, a crescente utilização das estruturas do tipo berma ocorre 

também devido a economia no processo construtivo, haja vista que não é 

necessário o uso de guindastes com alta capacidade de içamento para a 

confecção destes quebra-mares. A economia também é obtida pelo uso de 

matéria prima de menor valor comercial, decorrente da dimensão reduzida das 

pedras e da abundância deste material nas pedreiras.  
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A experiência provida na construção do quebra-mar do Terminal 

Portuário do Pecém ratifica a viabilidade técnica e financeira na execução 

deste tipo de obra no litoral Oeste cearense. As obras do TPP iniciaram-se no 

ano de 1994 pela construção do quebra-mar, que foi projetado para possuir 1,8 

km de extensão e para ser instalado a uma profundidade média de 15m. Sua 

conclusão foi em 1998, porém somente em 2001 foi inaugurado o TPP. 

Durante os quase 20 anos de operação ainda não foi relatado nenhum dano 

imprevisto ao quebra-mar, que durante os anos de 2008 a 2010 foi estendido 

em mais 1 km no seu tramo Leste-Oeste durante a primeira fase de ampliação 

do TPP. 

 
Figura 72 - Seção transversal de projeto para o quebra-mar tipo berma do Terminal Portuário 

do Pecém 

 

 

Fonte: Accetta (1995) 

 

Na figura 72 é mostrada a seção transversal típica do quebra-mar 

projetado para o TPP. Em estruturas de tipo berma a parte do núcleo é 

preenchida com material de pedreira que possui granulometria reduzida, 

diminuindo assim o custo da matéria prima. A face da estrutura que recebe a 

ação das ondas possui pedras de granulometria bem maior, com peso unitário 

variando de 0,5 t a 4 t e compõe a camada da carapaça do quebra-mar. 
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O processo construtivo foi iniciado com o uso de embarcações que 

faziam o transporte a partir do embarcador provisório instalado no canteiro da 

obra até o local correto de descarte das pedras. A finalização da estrutura, com 

a disposição de pedras da carapaça da parte emersa do quebra-mar, foi 

realizada com o uso de caminhões dotados com caçambas que trafegavam na 

recém-construída ponte de acesso. 

Os custos requeridos com transporte são significativos em obras 

costeiras, podem até inviabilizar o projeto. No caso de Icaraí, existem pedreiras 

ativamente comerciais distando de menos de 20 km da praia. A rocha 

encontrada na região é o granito, que possui elevada resistência estrutural, alto 

peso específico, reduzida absorção de água e pouca alteração dos minerais. 

Estas características fazem do granito uma rocha adequada para utilização 

neste projeto.  

O projeto de um quebra-mar onde não é permitida a remodelagem de 

sua seção acarretará na utilização de rochas com alto peso individual. Quando 

se permite a remodelagem da seção, uma granulometria menor poderá ser 

utilizada, gerando economia na obtenção da pedra como na logística para sua 

utilização no mar. 

A figura 73 mostra os maiores quebra-mares construídos pelo mundo. 

 
Figura 73 - Listagem dos maiores quebra-mares  

 

Fonte: Pianc Commission (2003)  
 

Quebra-mares são projetados para sempre estarem emersos no oceano, 

a cota da crista irá depender do estado de mar e dos efeitos do galgamento da 

Porto País Término da 
construção

Hs(m) Tp(s) Profundidade
(m)

Tipo Qualidade t/m3

Akranes Islândia 1991 3,8 19 11,7 Basalto Boa 2,8 4,0 - 8,0 6,0
Olafsvisk Islândia 1995 4,4 10 10,7 Basalto Boa 2,8 4,0 - 8,0 5,3

Bolungarvik Islândia 1993 6,3 17 11,5 Basalto Boa 2,8 4,0 - 10,0 6,0
Blonduos Islândia 1994 4,8 12 9,5 Basalto Boa 2,8 1,0 - 6,0 2,7

Skagastrond Islândia 1992 3,5 15 8,0 Basalto Boa 2,8 5,0 - 8,0 6,0
Dalvik Islândia 1995 2,5 8 10,3 Basalto Excelente 2,8 1,5 - 4,0 2,3

Husavik Islândia 1989 4,0 16 9,7 Basalto Boa 2,9 1,0 - 5,0 2,3
Bakkafjordur Islândia 1983 4,8 12 10,5 Basalto Ruim 2,85 2,0 - 6,0 3,0

Helguvik Islândia 1986 5,9 10 28,0 Basalto Boa 2,85 1,7 - 7,0 3,2
Keflavik Islândia 1996 3,7 10 19,5 Basalto Boa 2,85 5,0 - 8,0 6,0

Ârviksand Noruega 1991 6,4 15 12,0 Gnaisse Ruim 2,8 2,5 - 10 4,4
Sirevâg Noruega 7,0 14 17,0 Excelente 2,7 20 - 30

St. Georg EUA 1987 6,0 - 6,4 16,9 8,5 Basalto Boa 2,7 1,7 - 10 4,0
Sergipe Brasil 1994 4,0 10 12,7 Gnaisse/Granito Boa 2,8 1,0 - 4,0 2,5

Propriedade da rocha
Classe das rochas 

Wmin - Wmax (t) W50 (t)
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onda na estrutura, de forma que não ocorra a transmissão da energia das 

ondas sobre a estrutura. Nesta tese a estrutura proposta ficará submersa a 

uma profundidade segura, de forma que o atleta percorra toda a raia da onda 

com segurança.  

Estruturas com cota de crista reduzida são projetadas para o severo 

galgamento das ondas.  A estabilidade deste tipo de obra é geralmente maior 

do que as que não permitem o galgamento diante do fato que a energia da 

onda pode passar por cima da crista, gerando menores forças no enrocamento 

do talude a barlamar (VAN DER MEER, 1990). Nessas estruturas haverá 

também a transmissão da energia da onda após a interação com o fundo. 

As estruturas com cota da crista reduzida são classificadas em três 

categorias segundo (Van der Meer, 1990): quebra-mar tipo recife 

dinamicamente estável, quebra-mar de cota reduzida estaticamente estável e 

quebra-mar submerso estaticamente estável, conforme exemplificado nas 

Figuras 74, 75 e 75. 

 
Figura 74 - Exemplo de um quebra-mar tipo recife 

 

Fonte: Van der Meer (1990)  
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Figura 75 - Exemplo de quebra-mar com cota da crista reduzida 

 

Fonte: Van der Meer (1990)  

 

Figura 76 - Exemplo de quebra-mar submerso 

. 

 

Fonte: Van der Meer (1990)  

 

Para permitir a surfabilidade da onda transformada pela influência do 

RAM, a estrutura quebra-mar tipo recife é desejada. Porém para suportar as 

mais severas tempestades sem que haja redução da cota da crista é 

necessário que a crista do RAM seja classificada como um quebra-mar de cota 

reduzida estaticamente estável. Diante da grande variação do nível da maré a 

estrutura poderá mudar de classificação em determinados intervalos de maré. 

O RAM contempla essas duas diretrizes de projeto na escolha da cota de sua 

crista. 

DIREÇÃO DA ONDA 

LADO DE INCIDÊNCIA DAS ONDAS SOTAMAR 

NÍVEL D’ÁGUA 
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Blenkinsopp apresenta os resultados de ensaios em modelos físicos de 

escala reduzida em um tanque de onda, nele foi avaliado o efeito da espessura 

da camada de água acima da crista do recife em função das características de 

quebra da onda ao se propagar sobre um talude de inclinação 1:10. Como uma 

das conclusões, foi constatado que a dissipação da energia da onda é 

maximizada quanto maior a área da cavidade da onda obtida pela medida Lv e 

Wv, respectivamente distância e largura da seção transversal entre a base e a 

crista no momento de quebra da onda, como mostra a Figura 77. 

Os resultados de Blenkinspp (2008) também mostram que a 

profundidade relativa na crista do recife é o fator dominante para determinar a 

característica da forma da quebra. A quebra será mais tubular quanto menor o 

nível de água acima do recife, chegando a um nível crítico que se ultrapassado 

a quebra da onda será do tipo colapsante. 
 

Figura 77 - Dimensões da cavidade de ar no momento da quebra da onda 

 

Fonte: Blenkinspp (2008) 

A área da cavidade é mostrada pela equação (1), é ajustada uma 
elipsoide com as dimensões Wv e Lv 

              퐴 = √ 푙 푤                                                               (7) 
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4.2 RAM de Icaraí 
 

O dimensionamento estrutural será realizado analogamente ao de obras 

portuárias convencionais, seguindo as diretrizes postuladas pela Associação 

Mundial de Infraestrutura de Transportes Aquaviários (PIANC), que 

regulamenta as normas de infraestrutura portuária. A publicação adotada como 

referência de projeto é o estado da arte no projeto e construção de quebra-

mares tipo berma, (PIANC Commission, 2003), e será fielmente seguida neste 

trabalho. 

Dois objetivos são bem traçados como meta de projeto, o primeiro e 

mais importante do ponto de vista da urgência diante da erosão costeira 

presente na praia, é projetar uma estrutura realmente eficaz em mitigar os 

efeitos causados pelo avanço do mar e de se manter integra as mais adversas 

ressacas do mar. O segundo objetivo é melhorar a qualidade das ondas para a 

prática do surfe, promovendo a quebra mais afastada da linha de costa em um 

ponto mais energético e com a segurança necessária para permitir que o 

surfista percorra toda sua raia. 

 A utilização de rochas mais pesadas transforma a estrutura mais 

permeável, pois possibilita o escoamento da corrente induzida pela onda nos 

espaços vazios criados entre as pedras do enrocamento, sendo o principal 

agente na dissipação da energia das ondas. No projeto do RAM de Icaraí 

deseja-se que a onda sofra amplificação diante da interação com o fundo 

artificial, o que é potencializado ao se utilizar material de menor granulometria. 

Reduzindo os espaços vazios e diminuindo a permeabilidade da estrutura será 

observado um maior galgamento da onda sobre o RAM. 

Um dilema é criado neste trabalho. Para o atendimento dos requisitos de 

resistência estrutural, pedras de maior granulometria são recomendadas, 

porém para a melhora das características das ondas para a prática do surfe, 

uma estrutura impermeável proverá melhores ondas. A especificação da 

granulometria do RAM deverá ser ponderada levando em consideração o 

atendimento destes dois requisitos. 

Algumas adequações terão de ser realizadas ao projeto de quebra-

mares do tipo berma de forma a transformá-los em recifes artificiais 

multifuncionais que atendam os objetivos de moldar a quebra da onda sobre a 
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estrutura e possibilitar a segurança do atleta durante o percurso da raia da 

onda.  

Tomando como exemplo o quebra-mar construído em Pecém, que 

possui as mesmas condições ambientais do sítio de estudo, a cota da crista do 

quebra-mar é de 5,5m, e a cota de trabalho o valor de 4m. No RAM de Icaraí a 

cota da crista projetada é de 2,5m e a cota de trabalho é de 1,5 m que é o nível 

médio da mar. 

A estrutura proposta nesta tese é contrária as do tipo berma, onde o 

núcleo composto por material de menor granulometria é protegido por uma 

camada de pedras maiores, formando a carapaça, que protege o núcleo. No 

RAM de Icaraí a disposição das camadas é feita de forma inversa, uma longa 

camada de material de menor granulometria reveste o núcleo composto de 

pedras maiores. A classificação da estrutura apresentada nesta tese é do tipo 

recife artificial multifuncional berma invertido. 

 
Figura 78 – Seção de projeto transversal ao RAM de Icaraí 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A inversão das camadas é proposta para que na face incidente das 

ondas seja possível a prática do surfe com segurança sobre a camada de 

menor granulometria, o que se tornaria mais perigoso com o fundo composto 

somente por pedras grandes, que apresentariam cantos apontados. Já a 

estabilidade estrutural será garantida pela segunda camada, que é 

especificada para suportar uma tempestade muito severa. 

Conforme apresentado também no Capítulo 3 deste trabalho, a praia do 

Icaraí apresenta maré do tipo mesomaré, com variação de seu nível de até 3,4 

m nas marés de sizígia. A lâmina d’água acima do recife artificial variará de 

acordo com o regime das marés, alterando também as características da 
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quebra das ondas durante o ciclo da maré. A instalação de recifes artificiais de 

surfe se torna um grande desafio para condições semelhantes à praia do 

Icaraí, pois se busca a quebra da onda com a melhor característica possível 

para a prática do surfe em todos os níveis de maré. 

A cota da crista da estrutura é de 2,5 m acima do zero hidrográfico o que 

fará com que o talude do RAM esteja na zona do estirâncio. A utilização de 

valores baixos na cota da crista deixará o RAM quase que imperceptível para o 

frequentador da praia, em alguns momentos ficará completamente submerso. A 

manutenção da paisagem da praia é uma grande vantagem quando se utiliza 

esse tipo de obra costeira, impactando menos no ecossistema quando 

comparada a obras convencionais. 
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                 Figura 79 - Nível de permanência d'água para Pecém 

 

                                 Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 79 mostra o nível de permanência d’água para o Terminal 

Portuário de Pecém, que será utilizado para representar as condições de Icaraí 

em face da sua proximidade com o local de estudo, a cota da crista é 

assinalada no gráfico indicando que somente nas preamares das mares de 

sizígia o RAM estará completamente submerso. 

Os taludes de quebra-mares do tipo berma são geralmente bem 

íngremes, com ângulo de 45º, ou seja, inclinação de 1:1. No projeto do RAM de 

Icaraí a inclinação sugerida é de 10:1, o que gera uma camada bem extensa de 

material de menor granulometria, onde ocorrerá a dissipação da energia onda 

através da quebra.  
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A inclinação média do talude, a lâmina d’água acima da crista do RAM e 

altura da onda serão as principais variáveis que moldarão a característica e o 

exato local da quebra da onda para as diversas condições oceanográficas.   

A permeabilidade da face incidente da estrutura será reduzida com a 

aplicação de uma camada de pedras com menores dimensões, o que 

possibilitará a amplificação da onda sobre o talude facilitando o tipo de quebra 

tubular. O movimento repetitivo das pedras menores em função da ação das 

correntes induzidas pelas ondas no talude do RAM proverá a abrasão 

necessária para arredondar os cantos das pedras maiores, ajudando na 

segurança do esporte. 

Os diferentes níveis de maré são indicados na seção transversal do 

RAM conforme mostra a Figura 80. 

 
Figura 80 - Representação dos diferentes níveis de maré e dimensões da seção transversal 

central do RAM de Icaraí 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme apresentado no Capitulo 2 desta trabalho, a quebra da onda 

ocorrerá quando a  relação da altura da onda dividido pela profundidade atinge 

o valor de 0,78. As Figuras 81 e 82 assinalam o provável ponto de quebra na 

seção original do RAM para os diferentes níveis de maré e com ondas 

incidentes de 1,5m e 3m de altura, respectivamente. 
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Figura 81 - Quebra no talude para onda unitária de 1,5m de altura 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 82 - Quebra no talude para onda unitária de 3 m de altura 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que quanto maior a altura da onda, mais profundo é o ponto 

onde ocorre a quebra.  A distância entre o ponto da quebra e parte emersa do 

RAM, espaço onde o surfista fará o drop da onda é de no mínimo de 20m, 

iniciando o percurso da raia da onda.  

Ao utilizar pedras menores na face incidente das ondas a remodelagem 

da seção transversal do RAM será maior.  Regido pelo clima de ondas e a 

variação da maré, é esperado que se formem duas zonas mais íngremes 

durante a longa camada do talude, analogamente ao que se observa em praias 

arenosas sem intervenções antrópicas, onde existem de 2 a 3 bancos de areia 

paralelos a linha de costa na zona de praia submersa, conforme mostra a figura 

83. 
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Figura 83 - Zonas da praia 

 

Fonte: Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (2007)  

 

As posições das partes mais íngremes, denominadas de batentes de 

preamar e de baixamar, serão regidas pelo regime de ondas e pela variação da 

maré, fazendo com que o exato local da quebra das ondas seja móvel, 

dependendo também da altura significativa da onda. A figura 84 mostra a 

remodelagem esperada no perfil do RAM de Icaraí. 

Figura 84 - Remodelagem esperada para o RAM de Icaraí 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No RAM de Icaraí a primeira camada de rochas, composta por pedras 

menores, é projetada para que sua seção seja remodelável e com objetivo de 

melhorar as propriedades da onda para o surfe. A segunda possui pedras com 

alta granulometria e tem o objetivo de manter a integridade da estrutura para as 
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mais severas condições ambientais, de forma que sua seção não se altere, 

configurando-se como uma estrutura estaticamente estável.  

A representação espacial 2-D do RAM de Icaraí é mostrada na figura 85, 

procurou-se um design em forma de V que possibilite a quebra de duas ondas 

surfáveis, uma para esquerda e outra para direita. 
 

                      Figura 85 - Representação 2-D do RAM de Icaraí 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa 

  

Na figura 86 é mostrada uma visualização em 3-D do RAM proposto 

para a praia do Icaraí. Para facilitar a visualização da declividade, a escala 

vertical foi multiplicada por 10. 
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Figura 86 - Representação 3-D do RAM de Icaraí 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na seção do RAM mais próxima da praia e que possui maior largura, 

são projetados dois cabeços que proporcionarão a contenção das pedras de 

menor granulometria devido a movimentação das pedras já prevista que 

ocorrerão no talude regida pelo clima de ondas. 

As linhas de sondagem da batimetria utilizada para compor o modelo 

digital do terreno (MDT), juntamente com as localizações dos RAMs são 

expostas na Figura 87. Foram projetados três recifes artificiais multifuncionais, 

todos os RAM possuem aproximadamente 263m de largura e espaçados de 

500m, seu talude se inicia na cota -5m e a distância entre o RAM e a linha de 

costa será diferente para as três estruturas, conforme indicado na figura abaixo 
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Figura 87 - Disposição espacial dos RAMs de Icaraí 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

. 

O volume de pedras para a instalação dos RAMs foi calculado tomando 

como base o MDT da praia natural apresentado no Capítulo 3, a ele foram 

incluídas as estruturas dos RAMs nos locais proposta, resultando no cenário 

apresentado na figura 88. 

Figura 88 - Batimetria com a instalação dos RAMs 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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As seções transversais dos RAM1 foram traçadas conforme figura 89, 

denominadas de S1 a S8, são espaçadas de 20m e são paralelas a linha de 

costa. A seção central perpendicular à linha de costa também é apresentada. 

Figura 89 - Seções do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Figura 90 mostra o perfil central do RAM1. 

 

   Figura 90- Perfil central do RAM1

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As seções traçadas paralelamente a linha de costa são mostradas nas 

Figuras 91 a 98, elas apresentam os perfis transversais ao RAM1 que são 

numeradas de S1 a S8.  

Figura 91 - Perfil S1 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 92 - Perfil S2 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 93 - Perfil S3 do RAM1

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 94 - Perfil S4 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 95 - Perfil S5 do RAM1

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 96 - Perfil S6 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 97 - Perfil S7 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 98 - Perfil S8 do RAM1 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os RAMs propostos possuem as mesmas medidas geométricas, 

portanto somente os perfis do RAM1 são apresentados neste trabalho. 

O volume de pedras para a instalação dos RAMs foi calculado tomando 

como base o MDT da praia natural apresentado no Capítulo 3, a ele foram 

incluídas as estruturas dos RAMs nos locais propostos, resultando no cenário 
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apresentado na Figura 88. O volume de material é apresentado no quadro 

abaixo individualmente para todos os RAM. 

 
                                                     Quadro 12 - Volume de rochas dos RAMs 

 Volume (m3) 
RAM1 106.936 
RAM2 128.801 
RAM3 105.806 
TOTAL 341.543 

                                                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

A localização dos RAMs foi balizada também através dos resultados do 

cenário EENat, que retrata a propagação de ondas a um evento extremo na 

costa cearense com Hs de 4m e período de 17s. Na figura 99 as silhuetas dos 

RAMs marcadas nos locais projetados são mostradas acima dos resultados do 

modelo de propagação de ondas, nota-se que os pontos mais energéticos e 

próximos da costa são contemplados com a inserção de um RAM. 

Figura 99 - Propagação de ondas do cenário EENat 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Diante do layout proposto, inicia-se a fase de validação das 

características geométricas e do dimensionamento estrutural, seções 

contempladas no transcorrer deste capítulo.  

4.2.1 Avaliação do dimensionamento estrutural segundo PIANC 
 

No dimensionamento estrutural serão utilizados os conceitos 

apresentados em (PIANC Commission, 2003). As relações mundialmente 

adotadas expostas em PIANC COMMISSION (2003), correlacionam as 

principais variáveis ambientais com os dados de projeto do RAM, sendo 

possível prever a estabilidade destas obras costeiras. 

Através do uso de números adimensionais são definidos parâmetros de 

estabilidade, calculados a partir do peso médio das pedras (W50), da altura 

significativa de ondas e do período das ondas.  

O núcleo do RAM de Icaraí é especificado para possuir uma 

granulometria das pedras de 500 kg a 4 t, sendo o valor médio do peso das 

pedras (W50) de 2 t. Dessa maneira o núcleo poderá suportar as mais adversas 

condições ambientais, garantindo assim a integridade da estrutura nas 

ressacas mais forte, caso a proteção da primeira camada não suporte o 

impacto das ondas. 

A camada da face de incidência das ondas é especificada para conter 

rochas de 500kg a 1.500kg com o peso médio (W50) de 1.000 kg. É esperado 

que esta camada do RAM apresente mudanças consideráveis, que será 

remodelada para uma determinada seção regida pelo regime de ondas e de 

marés.  

As principais variáveis utilizadas para o projeto desse tipo de estruturas 

são apresentadas no quadro 13. 

 
               Quadro 13 - Principais variáveis utilizadas para dimensionamento de obras 

em   engenharia costeira 
Variável Símbolo Unidade 

Diâmetro nominal 퐷  m 
Peso médio das pedras W50 kg 
Densidade de massa da 
pedra 

ρa Kg/m3 

Densidade de massa da 
água 

휌 Kg/m3 
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Densidade relativa de massa ∆ - 
Altura significante da onda 퐻  m 
Período médio das ondas 푇  s 
Ângulo do talude 훼 graus 
Número de estabilidade Ns - 
Número de estabilidade do 
período 

HoTo - 

Coeficiente de estabilidade 
de Hudson 

KD - 

Número de Iribarren 휉  - 
Gravidade  g m/s2 

                           

 

O diâmetro médio das pedras é obtido pela equação 8: 

퐷 = 	( )                            (8) 

A densidade relativa de massa da pedra na água pode ser escrita pela 

equação 9: 

∆= 휌
휌 − 1                              (9) 

A formula de Hudson pode ser escrita de forma simples, ela relaciona 

parâmetros ambientais e do projeto geométrico, conforme mostrado em (Van 

Der Meer, 1987). Ela utiliza o diâmetro nominal, a densidade relativa de massa 

e a inclinação da estrutura conforme mostra a equação 10. 

= (퐾 푐표푡훼)                             (10) 

O número de estabilidade é definido por Ns, parâmetro que é utilizado 

para avaliar o cálculo estrutural, é definido na equação 11: 

푁 =                               (11) 

Segundo (PIANC Commission, 2003) é recomendado que o número de 

estabilidade apresente valores entre 1,2 a 2,5 para estruturas do tipo 

estaticamente estável. 

A variável capaz de incluir a influência do período da onda na 

estabilidade da estrutura é definida como número de estabilidade do período, 

apresentado na equação 12. 



126 
 

 

퐻표푇표 = 푇                              (12) 

O número parâmetro de similaridade de surfe, também conhecido como 

número de Iribarren, 휉 , define o tipo de quebra da onda e representado na 

equação 13. 

휉 =
	

                               (13) 

Em (PIANC Commission, 2003) é abordada a mobilidade das pedras do 

quebra mar em função dos parâmetros dos números de estabilidades (Ns e 

HoTo), conforme mostra a Quadro 14. 

Quadro 14 - Critério de mobilidade das pedras 

Regime  Ns HoTo 
Pouco movimento das pedras. < 1,5 - 2 < 20 -

40 
Movimento limitado durante a remodelagem do perfil. 
Estaticamente Estável. 

1,5 – 2,7 40 - 70 

Movimento relevante de pedras. Dinamicamente Estável. > 2,7 > 70 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se que para valores de Ns entre 1,5 e 2 as pedras iniciam a se 

mover. Para 2<Ns<3 a mobilidade das pedras é pequena. Quando o valor de Ns 

ultrapassa 3 a mobilidade aumenta rapidamente. O quebra-mar tem sua seção 

classificada como estaticamente estável se o Ns<≈ 2,7. Para valores de Ns 

maiores que 2,7 o quebra-mar tipo berma é classificado como de seção 

dinamicamente estável, onde pedras individualmente podem se mover para 

cima e para baixo no talude da estrutura. 

O valor de Hs utilizado em Accetta (1995) para a realização da 

modelagem física em modelo de escala reduzida durante a implantação do 

Terminal Portuário do Pecém retrata um estado de mar que provavelmente 

ocorra uma vez a cada 100 anos, cujo valor da altura significativa é de 2,54 m. 

Adotando uma posição mais conservadora no dimensionamento estrutural, este 

trabalho avaliará a resposta da estrutura para uma condição de mar ainda mais 

severa, com o valor máximo de Hs de 4m. 
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A análise estrutural será realizada para cada camada do RAM, a 

primeira a ser avaliada será a de menor granulometria. O quadro 15 foi 

montado para os diversos estados de mar encontrados na costa cearense e 

utilizando o peso médio das pedras de 1.000 kg. 
 

                   Quadro 15 - Classificação segundo a mobilidade das pedras para diferentes 
estados de mar para peso médio de 1.000kg 

No Hs (m) Tz (s) 
W50 
(kg) Ns HoTo 

1 4 17 1000 3.50 146.13 
2 2.54 17 1000 2.13 77.67 
3 2.00 14 1000 1.68 56.76 
4 1.50 14 1000 1.26 49.16 
5 1.50 10 1000 1.26 35.11 

                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

O estado de no: 1 apresenta a condição retratada no cenário EERam, é 

o mais adverso a ser avaliado. 

O estado no: 2 usa onda de ocorrência centenária e período médio de 17 

segundos. Pelo resultado expresso no quadro 15, os cenários 1 e 2 

proporcionarão mudanças relevantes na seção transversal da estrutura quando 

é considerado o parâmetro HoTo, nestes estados de mar o RAM se torna uma 

estrutura dinamicamente estável. 

Nos cenários 3 e 4, o parâmetro adimensional HoTo aponta para que o 

RAM se comporte como uma estrutura estaticamente estável, ou seja que 

pequenas variações na seção do RAM ocorrerão. 

Já na condição ambiental retratada no cenário 5 a estrutura apresenta 

apenas pequenos movimentos das pedras de seu talude.  

A análise previamente realizada foi repetida para pedras com peso médio de 

2.000kg, apresentado no quadro 16. 
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Quadro 16 - Classificação segundo a mobilidade das pedras para diferentes estados de mar 
para peso médio de 2.000kg 

No Hs (m) Tz (s) 
W50 
(kg) Ns HoTo 

1 4 17 2000 2.73 113.65 
2 2.54 17 2000 1.69 69.20 
3 2.00 14 2000 1.33 50.56 
4 1.50 14 2000 0.99 43.79 
5 1.50 10 2000 0.99 31.28 

Fonte: Dados da pesquisa 

O aumento da granulometria das pedras proporciona uma estrutura mais 

estável. A partir do cenário 2 ela já é classificada como estaticamente estável, 

ou seja, mesmo em condições ambientais severas os RAMs se manterão sem 

grandes remodelagens na sua seção. 

Não foi considerada a atenuação da energia da onda ocasionada pela 

dissipação ocorrida na primeira camada na avaliação estrutural da camada de 

pedras maiores. Um coeficiente de segurança expressivo foi introduzido com 

essa adoção, mantendo o projeto bastante conservador no dimensionamento 

das pedras. 

A granulometria das duas camadas do RAM pode ser determinada 

através do peso médio das rochas aplicando a equação (1). Assumindo o tipo 

da rocha como granito, o diâmetro médio (Dn50) calculado foi de 730mm para 

W50 de 1.000Kg e de 900mm para W50 de 2.000kg. A classificação segundo a 

NBR 6502/95 aponta para o sedimento tipo matação para confecção dos 

RAMs. 

Ao cenário da praia natural apresentado no capítulo anterior, a 

representação dos valores de granulometria atribuídos às rochas dos RAMs foi 

inserido no arquivo de entrada que retrata as propriedades do sedimento da 

malha de modelagem. A figura 100 apresenta o mapa de granulometria dos 

cenários com a inserção dos RAMs, o valor de Dn50 é mostrado de acordo 

com o tipo de sedimento do solo. 
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Figura 100 – Granulometria da praia com a instalação dos rams 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A deformação da seção original dos RAMs sobre a influência das ondas 

nos diversos cenários de simulação poderá ser determinada no modelo 

computacional que será apresentado no próximo capítulo.  

4.2.2 Avaliação do dimensionamento do RAM focando a resposta da linha 
de costa  

Serão utilizados dois métodos analíticos para a avaliação da resposta da 

linha de costa a sotamar dos RAMs no longo prazo, são eles: o proposto por 

(Black & Andrews, 2001) e a abordagem exposta em US ARMY (2012). 

4.2.2.1 Método de Black e Andrews 

 

Em Black;Andrews (2001), foram desenvolvidas relações empíricas 

baseadas em resultados de modelos físicos em escala reduzida que indicam a 

resposta da linha de sobre a influência de um RAM. As relações são baseadas 

nas medidas geométricas do RAM e no posicionamento da estrutura referente 

à linha de costa. Apesar da simplicidade dos cálculos, informações sobre a 

formação ou não de saliências assim como suas dimensões são obtidas com o 
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uso deste método. A Figura 101 mostra as variáveis utilizadas para os cálculos 

da resposta da linha de costa para a previsão de formação de saliências ou 

tômbolos.  

Figura 101 - Parâmetros para cálculo de saliências 

Fonte: Black; Andrews (2001) 

 

Os parâmetros assim são denominados: 

B - Largura do RAM, 

S – Distância entre a linha de costa e o RAM, 

Yoff – Amplitude da saliência, 

Xoff – Distância entre o  RAM e a saliência e  

Dtot – Comprimento total da saliência. 

 

As relações empíricas postuladas por Black;Andrews (2001), além de 

prever a formação ou não de saliências, também são capazes de quantificar 
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suas dimensões nas relações definidas nas equações (14) a (19). As relações 

são mostradas abaixo: 

≤ 0,1 – Saliência pode não se formar,      (14) 

> 0,1 – Saliência irá se formar,        (15) 

> 0,6 – Ocorre formação de tombolo,       (16) 

= 0,498
,

         (17) 

푋 = 푆 −	푌           (18) 

= 0,125 ± 0.020         (19) 

 

O estudo realizado em Hearim (2009), apresenta um design preliminar 

para um recife artificial multifuncional a ser instalado na praia de Cocoa na 

Florida, no trabalho são apresentados os gráficos referentes às relações 

empíricas postuladas por (Black & Andrews, 2001). O gráfico da figura 102 

mostra a resposta de um RAM com largura de 152m (B = 500 pés).  
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Figura 102 - Amplitude da saliência em função da distância da linha de costa 

Fonte: Hearim (2009) 

 

A Figura 102 mostra a relação entre a amplitude da saliência em função 

da distância de instalação do RAM, (S), em relação a linha de costa. Nota-se 

que, a partir de certa distância de instalação, não se observa mais o aumento 

da saliência, pelo contrário, ela começa a cair para valores maiores que 3000 

pés (914m).  

A Figura 103 mostra a relação entre o comprimento da saliência (Dtot) 

em função da distância de instalação. O mesmo comportamento do gráfico 

anterior também foi observado, para valores maiores que 3200 pés (975m) o 

comprimento da saliência começa a diminuir. 
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Figura 103 - Comprimento da saliência em função da distância entre a linha de costa 

 

Fonte: Hearim (2009) 

 

Para o caso do Icaraí, onde um conjunto de RAMs foi projetado para 

proteger uma determinada área, esta análise será feita para individualmente 

para todos os RAM. A aplicação das relações apresentadas por Black:Andrews 

(2001) chegam aos valores expostos no quadro 17. 

Quadro 17 - Resultado das relações de (Black & Andrews, 2001) para o cenário proposto em 
Icaraí 

  B (m) S (m) B/S Xoff 
(m) 

Yoff 
(m) Dtot (m) Implicação 

RAM1 263 392 0.67 217.25 174.75 1397.97 Formação de Tômbolo 
RAM2 263 305 0.86 158.04 146.96 1175.66 Formação de Tômbolo 
RAM3 263 206 1.28 96.09 109.91 879.30 Formação de Tômbolo 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O critério de avaliação da eficácia da resposta da linha de costa mostra 

que haverá formação de tômbolos para todos os RAMs. O comprimento da 

saliência foi calculado levando em consideração a influência das três estruturas 
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resultou em 2.313m na linha de costa. A Figura 104 ilustra a área de formação 

de saliências na linha de costa no sítio de estudo. 

Figura 104 - Formação de saliências  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.2.2 Abordagem do The Coastal Engineering Manual 
 

O The Coastal Engineering Manual (US ARMY, 2012), elaborado pelo 

corpo de engenheiros dos Estados Unidos é uma publicação que norteia 

mundialmente projetos na área costeira e apresenta várias teorias a respeito da 

previsão de formação de saliências ou tômbolos a sotamar de quebra-mares 

paralelos próximo à costa.  

A condição que mais representa a disposição dos RAMs propostos nesta 

tese é abordada no manual como sistemas de estrutura permeável, 

parcialmente submerso e com grandes espaçamentos entre quebra-mares, 

conforme ilustrado na figura 105. 
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Figura 105 - Definição das principais variáveis utilizada na avaliação da resposta da linha de 
costa 

 

Fonte: Us Army (2012) 

 

Esta disposição permite que a energia da onda minimize a chance de 

formação de tômbolos. No manual norte americano de engenharia costeira é 

recomendado que a relação B/S fique inferior que (0,125 – 0,33) para produzir 

uma mínima reposta da linha de costa. O index Is foi definido como a resposta 

da linha de costa por (Ahrens & Cox, 1990) e é mostrado na equação abaixo: 

					퐼 = 	 푒( , , )                      (20) 

 

Cinco tipos da resposta da linha de costa em função do valor de index Is 

são esperadas conforme quadro 18. 
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                       Quadro 18 - Indicação de formação de saliências para os valores de Is 

Formação Is 
Tômbolos permanentes 1 
Tômbolos periódicos  2 
Saliências bem 
desenvolvidas 

3 

Saliências suaves 4 
Sem formação 5 

                                          Fonte: Us Army (2012) 

 

O resultado do cálculo do valor de Is para todos os RAM é apresentado 
no quadro 19 

                        

                      Quadro 19 - Valores de Is para o cenário proposto no estudo 

  Is Implicação 
RAM1 4.24 Saliências suaves 
RAM2 3.92 Saliências suaves 
RAM3 3.31 Saliências bem desenvolvidas 

                          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os valores de Is apontam para formação de suaves saliências no RAM1 

e no RAM2. No RAM3 o valor de Is é próximo de 3, indicando a formação de 

saliências bem desenvolvidas.  

Nota-se que os dois métodos convencionais apresentados neste 

trabalho para análise da resposta da linha de costa com a instalação dos RAMs 

na praia de Icaraí apresentam resultados divergentes entre si, porém até 

mesmo no pior caso, é indicado que ocorrerá a formação de saliências na linha 

de costa, provando a efetividade da medida de proteção costeira. 

Os dois métodos são técnicos convencionais de fácil assimilação e de 

eficiência comprovada pela experiência, porém quanto o maior nível de detalhe 

requerido no projeto, maior atenção e mais recursos deverão ser dispendidos 

na avaliação.  Os métodos são indicados para realização de cálculos rápidos 

que objetivam a avaliação prévia da resposta de estrutura.  

Para uma melhor avaliação da resposta da linha diante da inclusão dos 

RAMs na praia de Icaraí será utilizado o modelo computacional Mike Zero que 

retratará a propagação de ondas, a hidrodinâmica, o transporte de sedimentos 
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da área do estudo e as características da quebra da onda, a ferramenta será 

detalhada no Capítulo 5 deste trabalho.  

Mesmo com a tecnologia avançada presente código computacional do 

software Mike Zero, é primordial a execução de ensaios em modelos físicos de 

escala reduzida de forma a elucidar qualquer dúvida no comportamento da 

estrutura para os diversos estados de mar antes de se iniciar a obra costeira. 

Este trabalho se conterá na execução de um modelo computacional, ficando os 

ensaios em modelos físicos uma sugestão para trabalhos futuros. 
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5 MODELO COMPUTACIONAL E DISCUSÃO DOS RESULTADOS  
 

O uso de modelos computacionais na tentativa de reproduzir ambientes 

reais é crescente em várias áreas de aplicações e nas diversas áreas da 

ciência. Na meteorologia, por exemplo, a previsão climática através de modelos 

atmosféricos de circulação global ganha cada vez mais importância em face da 

velocidade das variações climáticas ocorridas na última década. Nota-se 

também uma crescente tentativa de integração dos meios físicos nos modelos 

meteo-oceanográficos, que são cada vez mais utilizados em virtude da grande 

complexidade dos fenômenos envolvidos na circulação atmosférica. 

Na área da engenharia os modelos computacionais são práticas 

consagradas, tornaram-se, com a evolução da computação, uma ferramenta 

indispensável nos diferentes ramos da engenharia civil, elétrica, mecânica, 

mecatrônica, química, dentre outras. 

Projetos e auxílio à gestão de recursos hídricos é inquestionável diante 

da complexidade do ambiente em corpos de água naturais, especialmente em 

lagos, reservatórios, estuários e zona costeira adjacente das bacias 

hidrográficas. Os modelos permitem integrar informações espacialmente 

dispersas, interpolar dados para regiões nas quais não se há medições 

disponíveis, ajudar a interpretação de medições feitas em estações pontuais, 

propiciar entendimento da dinâmica de processos, prever situações simulando 

cenários futuros, etc. 

O estudo da agitação marinha no interior dos portos sob a influência de 

condições meteorológicas adversas e a determinação da dispersão de 

poluentes em consequência de derramamentos acidentais de contaminantes 

tóxicos, como óleo e solventes, são exemplos de aplicações de modelos hidro-

ambientais em zonas portuárias. 

 No ramo do saneamento básico os modelos hidrodinâmicos são 

capazes de definir como será o transporte advecto-difusivo em virtude do 

descarte do efluente em equipamentos de emissários submarinos, sendo a 

etapa de modelagem ambiental uma das mais importantes no projeto destes 

equipamentos e obrigatória para a emissão de licenças ambientais de 

instalação. 
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Os modelos computacionais são ferramentas que se utilizadas de forma 

inadequada podem gerar resultados destoantes da realidade. O modelador 

ganha um papel importantíssimo nesta tarefa, pois além de ser responsável 

pela seleção e compatibilização dos dados de entrada, também fica com a 

tarefa de calibrar os modelos na busca que os resultados do estudo se 

aproximem o máximo possível do fenômeno observado na natureza.  

Segundo Rosman (2015, p. 13), “Todos os modelos são errados, na mão 

de poucos, alguns são úteis. ” Apesar da carga de ironia e fatalismo, a frase 

serve como alerta para a importância do conhecimento das limitações e 

potencialidades dos modelos, e do processo que está por trás. O processo de 

modelagem pode ser sintetizado com o diagrama apresentado na Figura 106. 

 
Figura 106 - Fluxograma com as etapas do processo de modelagem 

 

Fonte: Rosman (2015)  

 

O produto esperado no final do processo de modelagem ambiental são 

os relatórios, mapas, gráficos, animações e outras saídas que são capazes de 

auxiliar no processo de tomada de decisão.  



140 
 

 

Esta tese foi realizada através de simulações computacionais utilizando 

o software MIKE ZERO, que é composto por vários módulos acessórios 

específicos para cada tipo de aplicação. O MIKE ZERO é uma ferramenta 

utilizada para modelagens em corpos d’água, foi concebido pelo Instituto 

Dinamarquês de Hidráulica (DHI) e possui ampla aceitação e credibilidade no 

mercado, se tornando um dos softwares de modelagem hidro-ambiental mais 

utilizados no mundo. 

Os cenários definidos previamente no Capítulo 3 serão retratados nas 

simulações, o fluxograma apresentado na Figura 107 será aplicado a cada 

cenário, de onde serão obtidos os resultados individualmente para cada 

módulo. Os resultados de alguns módulos serão utilizados como dados de 

entrada do módulo seguinte, que somados aos dados ambientais e o MDT 

formarão os parâmetros de entrado de cada módulo. 

 
Figura 107 - Fluxograma das simulações no MIKE ZERO 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A região simulada neste trabalho está inserida na zona de arrebentação 

das ondas, onde o transporte de sedimentos e as correntes induzidas pelas 

ondas são regidas principalmente pelos fenômenos de propagação e 
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arrebentação das ondas, além da variação da maré.  Os resultados da 

simulação evidenciam a zona que vai da praia emersa até a profundidade de 

fechamento, que é a profundidade onde as ondas atuam como agentes na 

mobilidade do fundo marinho.  

A metodologia empregada nesta tese consta de três diferentes etapas 

de simulações, cada uma com um objetivo bem definido que quando 

combinadas são capazes de alcançar o objetivo final do trabalho, que é 

retratação da mobilidade do fundo marinho de cada cenário. 

 

1ª Etapa: Rodar o módulo de propagação de ondas Spectral Waves 

(SW), com objetivo de calcular os parâmetros de ondas para todo o 

domínio da malha. 

2ª Etapa: Rodar o módulo hidrodinâmico Flow Model (FM), com objetivo 

de prover as variáveis hidrodinâmicas para toda a malha. 

3ª Etapa: Rodar o módulo de transporte de sedimentos Sand Transporte 

(ST), com objetivo de obter a resposta do transporte de sedimentos para 

cada cenário.  

Os módulos utilizados neste trabalho que integram a plataforma 

computacional MIKE ZERO e serão descritos a seguir. 

5.1 Módulo de propagação de ondas spectral waves (SW)  
 

O módulo Spectral Waves (ou Ondas Espectrais) (SW) é o estado da 

arte de terceira geração do modelo desenvolvido pela DHI. O modelo simula o 

crescimento, decaimento e transformações das ondas geradas pelo vento e 

pelos swells em áreas offshore e na zona costeira. 

O módulo SW apresenta duas diferentes formulações: a formulação 

totalmente espectral, que é baseada na equação da conservação da ação da 

onda, e a formulação paramétrica direccionalmente desacoplada que é fundada 

na parametrização da equação de conservação da ação da onda, adotada nas 

simulações deste trabalho. 

Esta ferramenta é capaz de reproduzir os seguintes fenômenos das 

ondas: empinamento, refração, difração, quebra da onda, dissipação da 
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energia com o fundo marinho, linha de costa móvel, transmissão das ondas, 

interações onda-onda não lineares, espalhamento da frequência e da direção 

das ondas.  

Os resultados deste módulo são utilizados para o cálculo de transporte 

de sedimentos, que em grande parte é determinada pela condição das ondas e 

as correntes induzidas pelas ondas. A corrente induzida pelas ondas é gerada 

pelos gradientes nas tensões de radiação que ocorrem na zona de surfe. 

As ondas são representadas pelo espectro de densidade da ação da 

onda N(σ, θ). Os parâmetros independentes da fase foram escolhidos como a 

frequência angular relativa, σ = 2πf e a direção de propagação da onda, θ. A 

relação entre a frequência angular relativa e a frequência angular absoluta, ω, 

é dada pela equação (18) da dispersão linear. 

              

           휎 = 	 푔푘푡푎푛ℎ(푘푑) = 	휔 − 푘.푈                                                     (21) 

 

Onde g é a aceleração da gravidade, d é a profundidade e 푈 é o vetor da 

velocidade da corrente, 푘 é vetor do número de onda, com magnitude k e 

direção  θ.  A densidade da ação das ondas, N(σ, θ), é relacionada com a 

densidade de energia das ondas, E(σ, θ) descrita da equação (19) 

           푁 = 	                                                                                    (22) 

 

5.1.1 Formulação completamente Espectral 
 

A equação governante no modelo é a equação do balanço da ação da 

onda formulada tanto para coordenadas cartesianas e esféricas. Em 

coordenadas cartesianas na horizontal, a equação (23) da conservação para a 

ação das ondas fica: 

 

            + ∇. (푣̅푁) =                                                                                  (23) 
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Onde N (푥̅, σ, θ, t) é a densidade da ação, t é tempo, 푥̅= (x,y) é a 

coordenada cartesiana, 푣̅ = (푐 , 푐 , 푐 , 푐 ) é a velocidade de propagação de 

grupo da onda no espaço composto pelas quatro variáveis:  푥̅, σ e θ. Onde S é 

o termo da fonte para a equação do balanço de energia. ∇é o operador 

diferencial das quatros variáveis 푥̅, σ e θ.  As velocidades de propagação 

características são dadas pelas relações cinemáticas lineares a seguir nas 

equações (24) a (26): 

       푐 , 푐 = ̅ = 푐 + 푈 = 1 +
	( )

+ 푈        (24) 

 

								푐 = = + 푈.∇ ̅푑 − 푐 푘.                  (25) 

 

     			푐 = = − + 푘.                                      (26) 

 

S é a coordenada espacial na direção de propagação da onda θ e m é a 

coordenada perpendicular a S. ∇ ̅  é o operador diferencial bidimensional no 

plano x,y. 

 

O termo  S, apresentado na equação acima, é dado por (27): 

 

푆 = 	 푆 + 푆 + 푆 + 푆 + 푆 	                                   (27) 

 푆  Representa a transferência de momento da energia do vento para geração 

de ondas, 푆  é a transferência de energia devido a interações não-lineares 

onda a onda, 푆  representa a dissipação de energia devido a quebra da onda 

em águas profundas (formação de carneirinhos), 푆  é a dissipação de energia 

devido ao atrito com o fundo e 푆 representa a dissipação da energia de onda 

devido a quebra da onda induzida pela redução da profundidade. 
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5.1.2 Formulação Paramétrica Desacoplada Direcionalmente 
 

Esta formulação é baseada na parametrização da equação da 

conservação da ação da onda, a parametrização é feita no domínio da 

frequência, introduzindo o momento de ordem zero e da primeira ordem do 

espectro da onda como variáveis dependentes. 

A parametrização resulta nas seguintes equações acopladas (28) e (29): 

( ) + ( ) + ( ) + ( ) = 푇                                   (28) 

 

( ) + ( ) + ( ) + ( ) = 푇                         (29) 

 

Onde m0(x,y,θ) e m1(x,y,θ) são a ordem zero e a primeira ordem do 

momento do espectro da ação da onda N(x,y,σ,θ), respectivamente. T0(x,y,θ) e 

T1(x,y,θ) são funções fonte baseadas no espectro da onda. Os momentos 

mn(x,y,θ) são definidos como (30): 

푚 (푥, 푦,휃) = 	 ∫ 휔 푁(푥, 푦,휔,휃)푑휔                                  (30) 

As funções fonte T0 e T1 consideram o efeito do vento local, a dissipação 

de energia devido ao atrito com o fundo e a quebra da onda. Os efeitos das 

correntes induzidas pelas ondas também são considerados. 

Os resultados do módulo SW alimentaram o módulo descrito a seguir, 

que será responsável pela computação do campo hidrodinâmico em toda a 

malha de estudo. 

 

5.2 Módulo Flow Model (FM) 
 

O módulo hidrodinâmico do software MIKE ZERO provê as bases para 

as simulações do módulo responsável pelo transporte de sedimentos. Ele 

simula a variação do nível d’água e fluxos como resposta de uma variedade de 

forçantes em planos de inundações, lagos, estuários e área costeira. 
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O sistema de modelagem é baseado na solução numérica para equação 

de Navier-Stokes  bi ou tridimensional submetido as premissas de Boussinesq 

e da pressão hidrostática.  

A equação da continuidade é escrita como (31): 

 

+ + = 푆                                                                     (31) 

As equações (32) e (33) da quantidade de movimento para as componentes x e y, 
respectivamente: 

+ + + = 푓푣 − 푔 − − ∫ 푑푧 + 퐹 + 휈 + 푢 푆 (32) 

+ + + = −푓푢 − 푔 − − ∫ 푑푧 + 퐹 + 휈 + 푣 푆 (33) 

 

Onde:  

t é o tempo, em segundos;  

x, y e z  são as coordenadas cartesianas; 

η é a elevação da superfície;  

d é a profundidade;  

h = d+ η é a profundidade total;  

f = 2.Ω.sinф é o parâmetro de Coriolis;  

ф é a latitude geográfica;  

g é a aceleração da gravidade;  

ρ é a densidade da água;  

ρ0 é a densidade de referência da água;  

pa é a pressão atmosférica;  

Fu e Fv são termos da difusão e  

푢		푒	푣̅ são as velocidades médias na profundidade. 

5.3 Módulo de Transporte de Sedimentos (ST) 
 

O Sand Transporte Module (ST) é um módulo acoplado ao módulo 

hidrodinâmico (FM), é responsável pelo cálculo da capacidade de transporte do 
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sedimento e relaciona as taxas iniciais da mudança do leito marinho para 

sedimentos não-coersivos (areia) devido à ação exclusiva das correntes ou 

com a combinação da ação de ondas e correntes em conjunto. 

O módulo ST calcula as taxas de transporte de sedimentos em uma 

malha flexível, que cobre a área de interesse da bacia dos dados 

hidrodinâmicos obtidos pela simulação do módulo hidrodinâmico (HD) e com a 

possibilidade de inclusão dos dados de ondas calculados pelo módulo SW. A 

estas variáveis são somadas as informações da característica do solo marinho 

e a variação da maré. É possível retroalimentar as taxas de variação do solo 

marinho na batimetria, de modo que a evolução morfológica possa ser 

acompanhada.  

Quando são combinadas a ação das correntes e a ação das ondas, as 

taxas de transporte de sedimento são obtidas pela interpolação de uma tabela 

criada em consonância com os fenômenos abrangentes na simulação. A 

geração das taxas de transporte na tabela é baseada em uma abordagem 

“quase-3D”, onde a condição de onda local, perfil de corrente e propriedades 

dos grãos são considerados. 

O “quase-3D” se refere aos detalhes da abordagem da modelagem, a 

equação de difusão do sedimento na vertical é resolvida no período entre 

ondas para prover uma descrição detalhada do transporte de sedimentos não-

coersivos para a quebra ou não da onda e correntes. 

Os efeitos da variação dos seguintes parâmetros são incluídos no 

algoritmo responsável pelo cálculo do transporte de sedimentos: 

- ângulo de propagação das ondas relativo à direção do escoamento. 

- perda de energia devido à quebra da onda 

- a graduação do material do solo marinho 

- a formação de ripples (pequenas ondas de areia) no leito marinho 

- a inclinação do solo marinho 

- correntes de retorno 

- assimetria da onda 

- transmissão 

 

 As taxas de transporte são então encontradas por interpolações na 

tabela usando a profundidade local, condições de ondas, componente média 
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horizontal da velocidade da corrente e as propriedades do material composto 

pelo solo marinho. O modelo de transporte de sedimento é então um modelo 

de sub-grid, que consegue resolver os processos não capturados pelo modelo 

hidrodinâmico. 

 

5.4 Discussão dos resultados   
 

Seguindo a ordem determinada no fluxograma exposto na Figura 107, os 

resultados de cada módulo do MIKE ZERO serão apresentados para todos os 

cenários. Os cenários que retratam o estado de mar tipo sea são os mais 

frequentes no clima de ondas do litoral cearense, porém as ondas de swell que 

são as principais agentes modeladoras da batimetria em águas rasas de praias 

arenosas. 

O cálculo estrutural adotado para o dimensionamento dos RAMs, 

exposto no capítulo 4 desta tese, será avaliado no módulo de transporte de 

sedimento da ferramenta computacional, que consegue abranger as diferentes 

granulometrias do solo contidas na malha de simulação. Os cenários 

relacionados a eventos extremos permitiram a análise mais detalhada do 

processo de remodelagem do talude dos RAMs.  

As mudanças do solo marinho são acompanhadas em toda a extensão 

da malha e a cada passo de tempo da simulação, facilitando a percepção da 

evolução do MDT a cada estado de mar.  

Os comentários sobre os resultados dos módulos de simulação serão 

concentrados após a exposição dos gráficos, finalizando cada cenário.  

A seguir é apresentado os resultados do cenário SEANat, as Figuras 

108, 109, 110 e 111 mostram os resultados do modelo de propagação de 

ondas. As Figuras 112 a 115 apresentam a saída do modelo hidrodinâmico. Os 

resultados do modelo de transporte de sedimentos são expostos nas Figuras 

116 a 119. 
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SEANat   
Modelo de Propagação de ondas 

Figura 108 –Propagação de ondas.  Cenário SEANat, passo de tempo 183 

 

Figura 109 - Propagação de ondas.  Cenário SEANat, passo de tempo 175 

 

Figura 110 - Propagação de ondas.  Cenário SEANat, passo de tempo 261 

 

Figura 111 - Propagação de ondas.  Cenário SEANat, passo de tempo 274 

 

                          Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo Hidrodinâmico  
Figura 112 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEANat, passo de tempo 65 

 

Figura 113- Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEANat, passo de tempo 765 

 
Figura 114 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEANat, passo de tempo 80 

 

Figura 115 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEANat, passo de tempo 243 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo de transporte de sedimentos 
Figura 116 - MDT da praia natural 

 

Figura 117 - MDT obtido com a simulação do cenário SEANat 

 
Figura 118 - Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário SEANat 

 

Figura 119 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SEANat, passo de tempo 247 

 

Fonte: Dados da pesquisa
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O cenário retratado apresenta o estado de mar mais frequente 

observado no litoral cearense, caracterizado por ondas de curto período e de 

baixa energia das ondas.  

Os resultados do modelo de propagação de ondas mostram que a altura 

significativa das ondas é influenciada pelo nível da maré, nas baixasmares, as 

ondaS se propagam em uma menor camada d’água potencializando os efeitos 

da dissipação da energia com o fundo. A amplitude da maré durante o período 

de sizígia pode alcance até 3,4m, nesta fase da Lua é possível perceber que 

em condições semelhantes de estado de mar, a altura significativa das ondas 

oscila consoante ao nível da maré, tendo os maiores valores Hs nas 

preamares.  

A direção de propagação das ondas neste cenário segue a direção do 

rumo do vento, que é oriundo do quadrante Leste. Com a redução da 

profundidade a interação com o fundo marinho provoca o efeito da refração da 

onda, rotacionando a direção de propagação da onda, conduzindo-a na direção 

perpendicular as isóbatas. 

Constata-se a predominância da deriva litorânea na zona surfe da praia 

nos resultados do modelo hidrodinâmico, com sentido de Leste para Oeste, a 

corrente de deriva é presente em quase toda a extensão da malha. A 

intensificação da deriva na zona de surfe tem origem nas correntes induzidas 

pela quebra da onda. Valores de corrente de deriva maiores que 0,5 m/s são 

frequentemente observados na zona de surfe. O valor das correntes em 

isóbatas mais profundas diminui consideravelmente de intensidade.  

A existência das correntes de retorno também é evidenciada nos 

resultados do modelo hidrodinâmico, principalmente na seção Oeste da praia, 

localizada em frente ao lagamar do rio Barra Nova. Nesta região observa-se a 

existência de pedras que são reveladas durante as baixas mares, 

caracterizando-a como região de profundidade mais rasa. 

Os resultados do modelo de transporte de sedimento mostram o 

acúmulo de sedimentos em zonas pontuais localizadas na zona de espraio da 

praia. A maior retenção de sedimento ocorreu na seção Oeste da malha, onde 

é mais raso e ocorrem as correntes de retorno. O valor da carga total de 

transporte de sedimentos observada com maior frequência é de 

aproximadamente 0,000016 m3/s/m para este cenário. 
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O MDT após a simulação deste cenário do módulo ST não apresenta 

expressiva variação do fundo marinho. A energia das ondas associada a este 

cenário, que é o mais frequente do clima de ondas local, não consegue alterar 

significativamente a morfologia da praia. 

Os resultados do modelo de propagação de ondas do cenário 

SWELLNat são expostos nas Figuras 120 a 123. As Figuras 124 a 127 

apresentam a saída do modelo hidrodinâmico. Os resultados do modelo de 

transporte de sedimentos do cenário SWELLNat são expostos nas Figuras 128 

a 131. 
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SWELLNat 
Modelo de Propagação de Onda 

Figura 120 - Propagação de ondas do cenário SWELLNat, passo de tempo 241 
 

 

Figura 121 - Propagação de ondas do cenário SWELLNat, passo de tempo 184 

 

Figura 122 - Propagação de ondas do cenário SWELLNat, passo de tempo 256 

 
 

Figura 123 - Propagação de ondas do cenário SWELLNat, passo de tempo 82 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo Hidrodinâmico 
Figura 124 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLNat, passo de tempo 187 

 

Figura 125 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLNat, passo de tempo 183. 

 
Figura 126 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLNat, passo de tempo 250 

 

Figura 127 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLNat, passo de tempo237. 

 
Fonte: Dados da pesquisa
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Transporte de sedimento 
Figura 128 – MDT obtido com a simulação do cenário SWELLNat 

 

Figura 129 –- Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário SWELLNat 

 
Figura 130 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SWELLNat, passo 
de tempo 245 

 

Figura 131 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SWELLNat, passo 
de tempo 263 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os efeitos de empinamento da onda não são observados para os 

cenários que retratam o estado de mar tipo sea. Nas ondas tipo swell, que 

possuem elevado valor do comprimento de onda, a propagação em ambientes 

mais rasos proporciona o aumento do valor de Hs em decorrência da interação 

com fundo marinho. O fenômeno de empinamento da onda é explicado 

segundo a lei da conservação de energia na raia de propagação da onda, o 

aumento da altura da onda compensa a energia perdida pela diminuição da 

velocidade de grupo ao se propagar em águas rasas. 

O campo hidrodinâmico deste cenário é marcado pela existência das 

correntes de retorno em vários trechos da zona de surfe ao longo da praia. 

Percebe-se a inversão do sentido da deriva litorânea especialmente na zona de 

empolamento da praia em certos passos de tempo. Os valores máximos da 

corrente de deriva observados nos resultados podem chegar a até 1m/s. 

As ondas do tipo swell removem o fundo marinho com maior intensidade 

e em profundidades maiores quando comparadas ao cenário SEANat, os 

sedimentos são transportados para profundidades maiores e formam uma de 

barra paralela e quase contínua a linha de costa, consoante ao que é 

observado na natureza após a passagem de ressacas. 

A carga total de sedimentos deste cenário é bem maior da que foi obtida 

para cenário SEANat, chegando a valores de até 0,00058 m3/s/m, valor 

superior em uma ordem de grandeza quando comparado ao cenário anterior.  

Os resultados do modelo de propagação de ondas do cenário 

SWELLRam são expostos nas Figuras 132 a 140.  
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SWELLRam 
Propagação de ondas 

Figura 132 - Propagação de ondas do cenário SWELLRam, passo de tempo 259 

 

Figura 133 - Propagação de ondas do cenário SWELLRam, passo de tempo 218 

 
Figura 134 - Propagação de ondas do cenário SWELLRam, passo de tempo 186 

 

Figura 135 - Propagação de ondas do cenário SWELLRam, passo de tempo 164 

 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 136 – Hs SWEELRam 

 

Figura 137 – Tp SWEELRam 

 

Figura 138 – Índice de quebra do RAM3, cenário SWEELRam 

 

Figura 139 - Índice de quebra do RAM2, cenário SWEELRam 

 

Figura 140 - Índice de quebra do RAM3, cenário 
SWEELRam1 

                            Fonte: Dados da pesquisa 
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O ângulo da quebra, a raia, a amplificação da onda transformada pelos 

RAMs e o parâmetro de similaridade do surfe são as variáveis escolhidas para 

avaliar a melhora na qualidade das ondas para prática do surfe neste estudo.  

Cada RAM formará duas ondas surfáveis, uma para esquerda e outra 

para direita. As duas ondas são assinaladas com base no índice de quebra da 

onda fornecido pelo módulo SW, conforme a mostra a Figura 141, que mostra 

em detalhes o valor do índice de quebra nas proximidades do RAM3. 
 

Figura 141 - Parâmetros de surfabilidade das ondas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dois ângulos de quebra serão calculados, αe referente ao da onda que 

segue para esquerda e αd, a da onda para a direita. Os comprimentos das raias 

das duas ondas são definidos como re e rd, respectivamente. 

Os valores dos parâmetros de surfe apresentados abaixo são referentes 

a somente um passo de tempo, que retrata uma condição bastante frequente 

na temporada de swell, Hs próximo ao valor de 1,65m. 
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Quadro 20 - Parâmetros de surfabilidade das ondas no cenário SWEELRam. Passo de tempo 
no: 229 

 αd(graus) rd(m) αe(graus) re(m) 
RAM3 49º  190 31º  190 
RAM2 41º  135 48º  135 
RAM1 41º  120 45º  130 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As maiores raias das ondas foram observadas nas ondas surfáveis do 

RAM3, com valor aproximado de 190 m de extensão nas duas ondas, a 

segunda maior raia é observada nas ondas do RAM2, que também são do 

mesmo comprimento, 135 m. No RAM1 a raia da onda para a esquerda é um 

pouco maior que a da onda para direita. 

A classificação do nível da onda é obtido pela aplicação no quadro 3 

apresentada no Capítulo 2, o quadro correlaciona o nível do surfista em função 

do ângulo da quebra da onda. Os ângulos de quebra das ondas nos RAMs 

variaram de 49 a 31. Ondas com ângulo de quebra próximo a 30 são 

classificadas como nível 7, são adequadas para surfistas de ponta capazes de 

executar manobras avançadas consecutivamente. As ondas com ângulo de 

quebra de 49 são classificadas como nível 5 e são propicias para surfistas 

capazes de executar manobras simples consecutivamente e manobras 

avançadas ocasionalmente.  

A quebra da onda ocorre a uma distância de aproximadamente 30 m da 

crista do RAM permitindo que o drop seja feito com segurança sobre o talude 

da estrutura. 

A amplificação da onda decorrente da interação com os RAMs também 

será quantificada neste trabalho. Os cenários escolhidos para esta análise 

foram os que retratam o estado de mar tipo SWEEL. A altura significativa das 

ondas antes da zona de arrebentação foi registrada no cenário SWELLNat, que 

servirá como base das comparações sobre a amplificação das ondas no 

cenário SWELLRam. 

A amplificação das ondas é quantificada para cada RAM, os valores de 

Hs antes da arrebentação sobre a estrutura serão comparados com os 

registrados no cenário SWELLNat, possibilitando a definição da amplificação 

da altura significativa das onda pela interação com os RAMs. 
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A Figura 142 abaixo mostra a altura significativa das ondas para um 

ponto antes da quebra da onda na praia natural e nos pontos antes 

arrebentação das ondas em cada RAM. 

 
Figura 142 - Valor de Hs na zona da arrebentação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O RAM3 é instalado mais próximo da linha de costa e apresenta maior 

variação do valor de Hs por influência da maré. Nos outros dois recifes que 

estão instalados mais longe da linha de costa a variação do valor de Hs em 

função da maré é bem menor.  

Os locais sugeridos para instalação dos RAMs são zonas de maior 

energia das ondas quando comparados a zona de arrebentação da praia 

natural, somado aos efeitos do empinamento das ondas pela interação com os 

RAMs, a altura significativa onda sobre os RAMs apresenta valores maiores 

dos que as do cenário SWEELNat. 

A figura 143 mostra a amplificação, em metros, da altura significativa das 

ondas para cada RAM.  
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Figura 143 - Valor da amplificação das ondas pela influência dos RAMs 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Nota-se em alguns passos de tempo a amplificação da onda chega a ser 

maior que 1m nos RAMs 1 e 2, que são instalados em pontos mais 

energéticos. Os valores médios de amplificação dos três RAMs são 

apresentados no quadro 21 abaixo. 

Quadro 21 - Amplificação média da altura significativa da onda pela influência dos RAMs 

 RAM1 RAM2 RAM3 
Amplificação 

média 
0,485 m 0,435 m 0,32 m 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

O parâmetro de similaridade de surfe ou número de Iribarren, 

apresentado no Capítulo 2 deste trabalho, foi utilizado para caracterizar a forma 

da arrebentação da onda sobre os recifes. A figura 144 abaixo apresenta os 

valores calculados deste parâmetro para um talude de 1:10. Os valores são 

dados para cada RAM no cenário SWELLRam. 
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Figura 144 - Valor do parâmetro de similaridade do surfe no cenário SWEELRam 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

O modo de arrebentação adequada para a prática do surfe é do tipo 

mergulhante ou tubular, que é obtida para a seguinte faixa de valor número de 

Iribarren: 0,4 < 휉  < 2,0. O parâmetro de similaridade de surfe calculado para 

alguns passos de tempo deste cenário apresenta valores que variam de 0,85 a 

1,3, apontando que a forma tubular de arrebentação da onda será atingida com 

a obra costeira.  

Constata-se que a melhora de todos os parâmetros de surfabilidade será 

atingida com a medida de proteção costeira proposta neste trabalho. A raia da 

onda apresentará valores de até a 190 m, permitindo que o surfista permaneça 

mais tempo durante no percurso da onda. As ondas formadas pela interação 

com os RAMs serão adequadas para surfistas de nível intermediário a 

avançado, referente ao nível 5 e nível 7, respectivamente. O modo de 

arrebentação da onda será do tipo tubular de acordo com o parâmetro de 

similaridade de surfe. 
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As figuras 145 a 148 apresentam a saída do modelo hidrodinâmico. Os 

resultados do modelo de transporte de sedimentos do cenário SWELLRam são 

expostos nas figuras 149 a 152. 
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Hidrodinâmico 
Figura 145 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLRam, passo de tempo 133 

 

Figura 146 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLRam, passo de tempo 134 

 
Figura 147 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLRam, passo de tempo 139 

 

Figura 148 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SWELLRam, passo de tempo 184 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Transporte de sedimento 
Figura 149 - MDT do cenário SWEELRam 

 

Figura 150 - MDT  após a simulação do cenário SWELLRam 

 
Figura 151 -  Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário SWELLRam 

 

Figura 152 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SWELLRam, passo de tempo 253 

 

Fonte: Dados da Pesquisa
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A deriva litorânea é totalmente alterada na zona localizada a sotamar 

dos RAMs quando comparada ao cenário natural. A interação com as 

estruturas costeiras cria um padrão de circulação composto por vórtices na 

zona de sombra provida pela instalação dos RAMs.  

As correntes de retorno são frequentes na área localizada a sotamar dos 

RAMs, percebe-se também que em algumas zonas a direção da corrente de 

deriva é invertida, permitindo a retenção de sedimentos nestas áreas. 

Na área referente aos cabeços Leste de cada RAMs ocorre o 

afunilamento, e posterior divisão da corrente, configurando-se como as regiões 

de maior valor da velocidade da corrente. A porção da corrente que segue em 

direção a parte mais profunda do RAM guiará a quebra da onda para a 

esquerda sobre a bancada artificial. 

A corrente que flui na porção Oeste do RAM1, correspondente a 

corrente induzida pela quebra da onda para a direita, é direcionada para a 

porção Leste do RAM2, fazendo com que a quebra da onda para a esquerda 

conte com uma corrente contrária, melhorando a característica da onda para a 

prática do surfe. Esse redirecionamento da corrente é observado em todos os 

três RAMs. 

Na figura 148 foi retirada a escala de cores que define a magnitude da 

corrente, facilitando a visualização do padrão de circular da corrente a sotamar 

dos RAMs. A deriva litorânea é desviada para uma zona mais profunda com a 

instalação desta medida costeira, ela é interrompida na zona a sotamar dos 

RAMs criando assim uma zona de baixo transporte de sedimentos. 

Percebem-se pequenas deformações ocorridas nas seções dos RAMs, 

conforme figura 151, em consonância do que foi admitido no cálculo estrutural, 

porém a análise estrutural mais detalhada será realizada na seção que 

apresenta os resultados das simulações do cenário EERam, que retrata um 

estado de mar mais energético. 

Os resultados do modelo de propagação de ondas do cenário SEARam 

são expostos nas Figuras 152 a 160. As Figuras 161 a 164 apresentam a saída 

do modelo hidrodinâmico. Os resultados do modelo de transporte de 

sedimentos do cenário SEARam são expostos nas Figuras 165 a 168. 
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SEARam 
Modelo de Propagação de ondas 
Figura 153 - Propagação de ondas do cenário SEARam, passo de tempo 80 

 

Figura 154 - Propagação de ondas do cenário SEARam, passo de tempo 91 

 
Figura 155 - Propagação de ondas do cenário SEARam, passo de tempo 50 

 

Figura 156 - Propagação de ondas do cenário SEARam, passo de tempo 51 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 157 - Hs   SEARam  

 

Figura 158 - Tp SEARam 

Figura 159 – Índice de quebra do RAM3, cenário SEARam 

 

Figura 160 – Índice de quebra do RAM2, cenário SEARam 

 

Figura 161 – Índice de quebra do RAM1, cenário SEARam 

 

                Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo Hidrodinâmico 
Figura 162 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEARam, passo de tempo 146 

 

Figura 163 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEARam, passo de tempo 152 

 
Figura 164 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEARam, passo de tempo 146 

 

Figura 165 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário SEARam, passo de tempo 152 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo Transporte de sedimentos 
Figura 166 - MDT após a simulação do cenário SEARam 
 

 

Figura 167 - Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário SEARam 

 

Figura 168 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SEARam, passo de tempo 250 

 

Figura 169 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário SEARam, passo de tempo 247 

 
Fonte: Dados da pesquisa
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A mesma análise foi realizada para o cenário SEARam, o quadro 

composto pelas figuras 157 a 161, mostram a altura significativa das ondas, o 

período de pico, índice de quebra da onda no RAM3, o índice da quebra da 

onda no RAM2 e o índice da quebra da onda no RAM1, respectivamente. 

Neste cenário caracterizado pela baixa energia das ondas, nota-se que a 

quebra da onda não ocorre com uma raia bem definida. Dependendo do nível 

da maré a onda pode nem chegar a quebrar sobre o recife, especialmente 

durante a preamar. Durante os períodos de baixasmares é observado que a 

quebra da onda acontece em pequenas áreas do RAM, porém devido ao baixo 

comprimento das ondas, a raia da onda não fica bem definida como ocorreu no 

cenário SWELLRam.  

As ondas formadas no cenário SEARam serão pontuais, sem grande 

extensão de parede e quebrarão muito próximo da crista do RAM, por este 

motivo a melhoria dos parâmetros de surfe não será tão notória quanto a 

observada no cenário SWEELRam e será omitida neste trabalho. 

Os resultados do modelo hidrodinâmico são parecidos com os do 

cenário SWEELRam, um padrão de circulação marcados por vórtices a 

sotamar dos RAMs é visualizado, porém com o valor da velocidade da corrente 

bem menor, conforme mostra a Figura 162. 

Os valores da carga total do transporte de sedimentos deste cenário são 

análogos aos valores observados no cenário SEANat, apresentam valores 

baixos de transporte, conforme expostos nas Figuras 166 e 169. A mobilidade 

do fundo marinho retratada na figura 167 apresenta valores modestos de 

mudança do solo marinho.  As maiores mudanças são observadas nas áreas 

dos RAMs, elas são devido à acomodação natural das rochas dos RAMs pela 

influência das ondas. 

Os resultados do modelo de propagação de ondas do cenário EENat são 

expostos nas figuras 170 a 173. As figuras 174 a 177 apresentam a saída do 

modelo hidrodinâmico. Os resultados do modelo de transporte de sedimentos 

do cenário EENat  são expostos nas figuras 178 a 181. 
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EENat 
Propagação de ondas 

Figura 170 - Propagação de ondas do cenário EENat, passo de tempo 77 

 

Figura 171- Propagação de ondas do cenário EENat, passo de tempo 63 

 
Figura 172- Propagação de ondas do cenário EENat, passo de tempo 65 

 

Figura 173- Propagação de ondas do cenário EENat, passo de tempo 69 
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Modelo Hidrodinâmico 
Figura 174 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EENat, passo de tempo 75 

 

Figura 175 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EENat, passo de tempo84 

 

Figura 176 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EENat, passo de tempo 57 

 

Figura 177 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EENat, passo de tempo 57 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Modelo de transporte de sedimentos 
Figura 178 - Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário EENat. Tempestadade de 3 dias 

 

Figura 179 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário EENat, passo de tempo 54 

 
Figura 180 - Mudança do solo marinho obtido com a simulação do cenário EENat. Tempestadade de 5 dias 

 

Figura 181 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do cenário EENat, passo de tempo 79 
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Este cenário retrata o estado de mar em eventos extremos, a altura das 

ondas utilizada é superior ao maior valor de Hs registrado nas campanhas de 

medição, caracterizando como conservadora a análise dos resultados deste 

cenário.  

O principal objetivo deste cenário é de determinar a área protegida da 

ação direta das ondas em decorrência da instalação dos RAMs. Comparações 

com o cenário EERam serão realizadas para definir da área de influência dos 

RAMs. 

A hidrodinâmica deste cenário é parecida com a que foi observada no 

cenário SWELLNat, verifica-se a existência de uma forte corrente de deriva, 

com valores acima de 1m/s. Observa-se também a formação de correntes de 

retorno na seção Oeste da malha. A inversão da corrente de deriva é notada 

também na parte Oeste da praia, conforme as figuras 174 a 177. 

A mudança do solo marinho apresentadas nas Figuras 178 e 180 

retratam eventos extremos com duração de três dias e cinco dias, 

respectivamente. Nota-se a intensa movimentação do solo marinho nas áreas 

localizadas a uma distância de até 650 m da linha de costa, demostrando a 

grande energia envolvida nestes eventos.  

Os resultados do modelo de propagação de ondas do cenário EERam 

são expostos nas Figuras 182 a 185. As Figuras 186 a 189 apresentam a saída 

do modelo hidrodinâmico. Os resultados do modelo de transporte de 

sedimentos do cenário EERam são expostos nas Figuras 190 a 198. 
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EERam  
Modelo de Propagação de ondas 
Figura 182- Propagação de ondas do cenário EERam, passo de tempo 50 

 

Figura 183 - Propagação de ondas do cenário EERam, passo de tempo 59 

 
Figura 184 - Propagação de ondas do cenário EERam, passo de tempo 68 

 

Figura 185 - Energia das ondas no cenário EERam, passo de tempo 89 
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Modelo Hidrodinâmico 
Figura 186 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EERam, passo de tempo 92 

 

Figura 187 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EERam, passo de tempo 85 

 

Figura 188 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EERam, passo de tempo 78 

 

Figura 189 - Saída do modelo hidrodinâmico. Cenário EERam, passo de tempo 54 
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Modelo de Transporte de sedimentos 
Figura 190 - Alteração do fundo para uma tempestade com duração de 3 dias 

 

Figura 191 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do 
cenário EERam, passo de tempo 54 

 

Figura 192 - MDT após simulação de evento extremo com duração de três 
dias 

 

Figura 193 - Alteração do fundo para uma tempestade com duração de 5 dias 

 

Figura 194 - Magnitude da carga total de transporte de sedimentos do 
cenário EERam, passo de tempo 79 

 

Figura 195 - MDT após simulação de evento extremo com duração de cinco 
dias 

 
Figura 196 - Remodelagem do RAM3 após evento extremo com duração de 5 
dias 

 

Figura 197 - Remodelagem do RAM2 após evento extremo com duração de 
5 dias 

 

Figura 198 - Remodelagem do RAM1 após evento extremo com duração de 
5 dias 

 

Fonte: Dados da pesquisa
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Pelos resultados do modelo de propagação de ondas nota-se que a área 

protegida da ação direta das ondas provida pela instalação dos RAMs pode ser 

mensurada através da Figura 186, que apresenta o valor da energia das ondas. A 

atenuação da energia devido a dissipação ocorrida nos RAMs cobre uma extensão 

de aproximadamente 1.400 m de praia, protegendo a faixa de praia compreendida 

entre o Condomínio Morada do Sol e o Condomínio Morada do Sol Nascente da 

ação direta das ondas em eventos extremos.  

O resultado do modelo hidrodinâmico é análogo ao dos cenários SEARam e 

SWELLRam, porém com maior intensidade, apresentam um padrão circular das 

correntes nas proximidades dos RAMs. Em eventos extremos a velocidade da 

corrente pode chegar a valores de até 2,6 m/s, conforme mostra a Figura 188. 

Este cenário retrata um estado de mar extremamente severo, sua simulação 

tem o principal objetivo de avaliar o cálculo estrutural proposto nesta tese. O Mike 

Zero consegue simular toda a faixa de granulometria do solo utilizada na malha, 

inclusive com a utilização da granulometria proposta para a construção dos RAMs 

especificada no Capítulo 4.  

As Figuras 190 a 193 retratam a alteração do fundo marinho em virtude de 

uma tempestade com persistência de três e cinco dias, respectivamente. Análogo ao 

que ocorre no cenário EENat as mudanças do fundo marinho são intensas e se 

iniciam a uma distância de até 650 m da linha de costa, caracterizando-a como a 

maior profundidade de fechamento de todos os cenários. 

Percebe-se que a integridade dos RAMs é garantida em todos os cenários, 

porém como previsto nos cálculos de dimensionamento estrutural foi observada uma 

remodelagem marcante no talude dos RAMs.  As figuras 196, 197, 198 mostram 

com detalhes as mudanças ocorridas nos taludes dos RAM3, RAM2 e RAM1, 

respectivamente. Nota-se que no lado de incidência das ondas dos três RAMs as 

rochas localizadas na extremidade mais profunda do recife são movidas em direção 

à crista da estrutura, fazendo com que a inclinação do talude de incidência das 

ondas fique mais íngreme da porção central. 

Apesar da considerável alteração da geometria dos RAMs não foi computado 

o colapso da estrutura, que foi submetida a uma condição ainda mais adversa que a 

pior tempestade registrada nas campanhas de medição. 
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As taxas de carga total de sedimentos, apresentadas nas Figuras 86 e 89, 

são da mesma ordem de grandeza das observadas no EENat, que por sua vez são 

as maiores de todos os cenários simulados, chegando a valores de 0,0013 m3/s/m. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta tese propõe uma medida de proteção costeira não convencional como 

forma de mitigar os efeitos da erosão costeira na praia do Icaraí, os recifes artificiais 

multifuncionais (RAMs) além de prevenir a erosão da praia, moldam as 

características das ondas, de forma a possibilitar a prática do surfe, novo esporte 

incluído nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. 

O perfil morfológico da praia foi construído através de dois levantamentos, um 

hidrográfico e outro topográfico, que unidos sob a mesma referência de nível formam 

o MDT da praia natural, possibilitando que o projeto da obra costeira fosse realizado 

com dados reais e confiáveis. 

As variáveis ambientais utilizadas para definição dos cenários das simulações 

foram advindas de campanhas realizadas para o monitoramento ambiental do 

Terminal Portuário do Pecém, e devido à proximidade com a área de estudo, 

nenhuma adequação foi realizada da base de dados. 

O dimensionamento estrutural dos RAMs sugerido neste trabalho foi balizado 

pelas normas internacionais de construção de estruturas portuárias. Apesar de ser 

uma tarefa de engenharia costeira, o dimensionamento não poderia ser omitido 

neste trabalho, em face da urgência da situação e da falta de projetos de engenharia 

costeira para problemática da praia do Icaraí. 

A camada final de pedras, com diâmetro da partícula média de 7,6 cm até 20 

cm, tem a função de diminuir a porosidade da estrutura e favorecer o aumento da 

altura da onda na quebra pela interação com os RAMs, sendo essencial para a 

melhora da qualidade das ondas para o surfe. 

Os resultados do modelo de propagação de ondas mostram que mesmos no 

cenário de evento extremo, que retrata um estado de mar mais adverso do que as 

piores tempestades já registradas, a disposição proposta dos RAMs garante 

proteção da ação diretas das ondas a sotamar das estruturas, abrangendo 

aproximadamente 1.400m de extensão da praia. 

A avaliação da melhora dos parâmetros de surfabilidade realizada no cenário 

SWEELRam mostrou que a raia das ondas pode chegar até 190m de extensão. O 

ângulo de quebra pode assumir valores de 31º a 49º, adequados para prática de 

surfistas de nível intermediário a avançado. A amplificação da onda em decorrência 

da interação com os RAMs pode chegar a valores médios de até 0,485m quando 
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comparada ao cenário de praia natural. O modo de arrebentação das ondas dos 

RAMs foi avaliado segundo parâmetro de similaridade do surfe, e os valores 

observados em todo intervalo de tempo da simulação indicam de modo tubular de 

arrebentação da onda.  

O modelo hidrodinâmico mostra que as correntes induzidas pela ação das 

ondas geram um padrão de circulação compostos por vórtices a sotamar dos RAMs. 

A corrente de deriva que predomina em quase toda extensão da zona de surfe dos 

cenários que retratam a praia natural, é completamente alterada pela inserção das 

estruturas. O balanço sedimentar da área de sombra dos RAMs se torna positivo, 

permitindo o assoreamento da área. 

O módulo de transporte de sedimentos da plataforma MIKE ZERO abrange 

toda a faixa de valores da granulometria do solo utilizada na malha, ele consegue 

simular a remodelagem da estrutura do RAMs pela ação conjunta das ondas e 

correntes, revelando assim o perfil de equilíbrio do talude da estrutura para os 

diversos cenários simulados.  

A estabilidade estrutural dos RAMs foi comprovada nos resultados do cenário 

de evento extremo, apesar das significativas alterações na geometria dos RAMs, o 

colapso da estrutura não foi evidenciado no ensaio. 

Em decorrência da grande carga computacional demandada nas simulações 

de longo prazo e da limitação dos recursos disponíveis neste trabalho, os cenários 

de simulação tiveram duração de aproximadamente um mês, tornado a abordagem 

computacional da mobilidade de fundo marinho apresentada neste trabalho de 

curto/médio prazo. A evolução em longo prazo da linha de costa foi realizada através 

da utilização de dois métodos analíticos expostos no Capítulo 4. 

O módulo Spectral Waves (SW) da plataforma MIKE ZERO, utilizado para o 

estudo de propagação de ondas, não calcula os efeitos de reflexão das ondas sob a 

mudança abrupta do fundo, tal fenômeno não pode ser negligenciado quando se 

procura moldar a característica da quebra da onda. Os Modelos físicos de escala 

reduzida são capazes de retratar com fidelidade a influência das ondas de 

“backwash”, geradas pela reflexão no talude dos RAMs, tornando-se a ferramenta 

mais eficaz para avaliar a melhora dos parâmetros de surfabilidade.  

Embora o software MIKE ZERO consiga simular o fluxo da dinâmica 

sedimentar para diversas condições ambientais e que seu algoritmo cobre toda a 

faixa de granulometria do solo utilizada na malha, modelos físicos de escala 
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reduzida são imprescindíveis para a avaliação prévia dos impactos ambientais antes 

da intervenção. 

Os trabalhos futuros propostos na área de estudo abordada desta tese são 

listados abaixo: 

1- Realização de novos levantamentos de campo e de novas campanhas de 

monitoramento ambiental, objetivando a atualização dos dados de entrada do 

modelo. 

2- Realização de um modelo mais amplo, abrangendo a dinâmica sedimentar de 

toda área contida entre dois portos cearenses.  

3- Utilização de módulo BW (Boussinesq Wave), que contempla todos os 

fenômenos das ondas, inclusive a reflexão devido a mudanças abruptas do 

fundo, para realizar o estudo de propagação das ondas focando a avaliação 

para a melhora da qualidade do surfe. 

4- Execução de experimentos em modelos físicos de escala reduzida em tanque 

de testes para a disposição dos RAMs proposta. 
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