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RESUMO  

Este estudo visa avaliar a resposta morfodinâmica do ambiente praial em vista da incidência de ondas, sem 

considerar a geração de correntes por marés e outros fatores. Para isso, aplicou-se o modelo REF/DIF para 

obtenção dos parâmetros de onda na zona de arrebentação e posterior determinação do transporte de sedimentos ao 

longo da costa através da formulação proposta por Kamphuis (2001). Os parâmetros de onda utilizados 

correspondem à média anual da campanha efetuada por Nemes (2011) para a costa do Paraná, sendo dividido em 

dois cenários: Cenário Médio Anual I e Cenário Médio Anual II. A aplicação dessa metodologia permitiu que se 

chegasse a resultados satisfatórios de estimativa de transporte de sedimentos e consequente variação da linha de 

costa mediante os forçantes utilizados. 
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2. INTRODUÇÃO  
 

Assim como em outras regiões litorâneas do Brasil, o litoral do Paraná apresenta problemas relativos à erosão 
costeira, seja por intervenção antrópica ou variações naturais da linha de costa.  

Partindo de uma visão mais geral, a erosão costeira só é tida como um problema quando afeta diretamente 
residências e a infra-estrutura urbana, como é o caso da praia Central e da praia Brava em Matinhos, além dos 
balneários próximos a essa região.  

Para tentar conter esse efeito erosivo, foram adicionadas junto à praia muros de retaguarda, que a longo prazo 
acabam por acelerar o problema, pois impedem a reposição de sedimento e o restabelecimento do equilíbrio praial. 

Independente da solução adotada para conter o avanço do mar, é necessário que se conheça as características do 
ambiente e a interação dos principais forçantes. Dessa maneira, nesse trabalho o estudo da interação entre os fatores 
foi feito utilizando uma abordagem numérica, visando-se estudar o comportamento da linha de costa em vista 
somente da incidência de ondas, sem considerar a geração de correntes por marés e outros fatores, como por 
exemplo, o vento. 



A ferramenta numérica utilizada para determinação dos parâmetros de onda na zona de arrebentação foi o modelo 
REF/DIF, desenvolvido na Universidade de Delaware por (Kirby et al., 2002). Este modelo baseia-se na forma 
parabólica das mild-slope equations, permitindo levar em consideração os efeitos da refração, difração, arrebentação 
e interação ondas-correntes. 

Adicionalmente, para o cálculo do transporte de sedimentos foi utilizado o modelo proposto por Kamphuis 
(2001), uma formulação empírica desenvolvida para praias retilíneas e com batimétricas paralelas, sendo, portanto, 
adaptada para a região de estudo (Figura 1) seguindo uma metodologia de determinação de setores.  

A região localiza-se próxima à desembocadura da baía de Guaratuba, na praia Brava no município de Matinhos 
no litoral do Paraná. 

 

 
 

Figura 1. Região de Estudo: Arco Praial da Praia Brava em Matinhos-PR. (Imagem: Google Earth ®)  
 

A praia Brava possui uma extensão aproximada de 3,2 km com orientação N-NE. Trata-se de uma praia oceânica 
que recebe frontalmente a incidência de ondas, porém é parcialmente influenciada pela dinâmica associada a 
desembocadura da baía adjacente. Conforme observado por Bessa (2003), a praia possui uma tendência de aporte de 
sedimentos, porém apresenta-se em estado de erosão na sua face norte devido às construções que causam a 
artificialização da linha de costa dificultando a praia de retomar seu perfil de equilíbrio.  

O setor sul da praia Brava recebe influência direta do delta de maré vazante da baía de Guaratuba, pois sua barra 
frontal estende-se para norte, fazendo com que as ondas incidentes dissipem a sua energia antes de chegar à praia, 
conforme pode ser observado na Figura 1. À norte a praia já não encontra-se sobre influência da baía de Guaratuba e 
passa a receber o ataque direto das ondas, o que ao longo dos anos, associado à uma ocupação desordenada 
contribuiu para o efeito erosivo. De acordo com Bessa (2003), essa é a região, ao longo de todo arco praial, que 
apresenta maior tendência a mobilidade de sedimentos.  

Observando a Figura 2 tem-se que de 2003 (Figura 2a) para 2009 (Figura 2b), na região denotada por “1”, houve 
a destruição de parte do calçamento, que já se encontrava deteriorado devido à ocorrência de ressacas.  

 
 
 



 
Figura 2. Comparação da linha de costa no Norte da Praia Brava, próximo à ponta de Matinhos. (a) 30/03/2003 e (b) 

14/03/2009. (Imagem: Google Earth ®)  
 

Na área “2” nota-se a presença de gabiões, assim como ao longo de todo o arco praial apresentado na Figura 2, 
denotado por “3”. Esses gabiões são comumente utilizados para dispersar parte da energia da onda e, assim, tentar 
proteger a praia do ataque das ondas.  

Ao Sul, a praia Brava encontra-se abrigada do ataque das ondas pelo esporão norte do delta de maré vazante da 
baía de Guaratuba, provocando a refração das ondas e progradação da parte emersa da praia, mais evidente na Figura 
3a, de 2003, pela arrebentação das ondas que ocorriam ao largo na área representada por “1”. Em 2009 essa região de 
arrebentação foi deslocada para uma área menor, mais próxima da praia na Figura 3b. Esse efeito do abrigo da praia 
ocasionou o aumento da faixa de areia no sentido norte, conforme indicado pela seta “2” e pelo aumento do curso das 
drenagens representadas pelas setas “3” e “4”. 
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Figura 3. Comparação da linha de costa no Sul da Praia Brava, próximo à desembocadura da baía de Guaratuba. (a) 

30/03/2003 e (b) 14/03/2009. (Imagem: Google Earth ®)  
 

4. METODOLOGIA 
 
4.1 Modelo de Propagação de Ondas 

 
O modelo REF/DIF é um modelo de propagação de ondas baseado na Equação de Declive Suave (EDS), 

desenvolvida por Berkhoff (1972): 
 

( ) ,02
=+∇⋅∇ φφ gHgH CCkCC

 (1) 

 
onde H∇  é o operador gradiente horizontal, C é a celeridade da onda, Cg é a velocidade de grupo, φ  é o potencial de 

velocidades e k é o número de onda. 
A forma parabólica desta equação, resolvida em uma malha de cálculo pelo método de diferenças finitas 

soluciona o problema de propagação de ondas de pequena amplitude sobre um fundo com declividade suave, 
permitindo considerar os efeitos de transformação de onda: refração, difração, arrebentação e interação ondas-
correntes.  
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Para aplicação do modelo sobre uma área, devem ser atendidas algumas exigências que são intrínsecas à forma 
de solução da equação governante. No que diz respeito às variações topográficas, devem ocorrer a longas distancias 
garantindo uma variação suave ao longo do domínio. É também necessário que haja uma direção preferencial de 
propagação da onda incidente e as variações em torno dessa direção, ao longo da propagação, não devem exceder os 
45°, a fim de se evitar soluções ruidosas no campo de ondas resultante.  

Este estudo apresenta os resultados de um estudo maior obtido por Wosiacki (2012), no qual foi utilizada uma 
grade de cálculo, alinhada 25° com relação ao norte, que possui 600 pontos na direção x, sendo este o eixo de 
propagação de onda e 800 pontos na direção y, o eixo da linha de costa e com uma resolução de 30 m, abrangendo 
uma área de 18 km x 24 km. A utilização de uma grade maior permitiu considerar os processos de transformação de 
onda que ocorreram ao largo até a região de arrebentação. 

A grade foi alinhada de forma que a onda que incide perpendicular à grade possui um ângulo de 0°, sendo que 
uma onda incidente de E-NE possui uma incidência de aproximadamente 45° e uma onda incidente de S-SE possui 
uma incidência de aproximadamente -45°, conforme a Figura 4. 

 

 
Figura 4. Sistema de coordenadas adotado para aplicação no REF/DIF. 

 
O campo de ondas sobre o domínio foi obtido através das observações feitas por Nemes (2011), que apresentou 

o estudo mais recente a respeito do clima de ondas no Paraná, com a análise dos dados de onda obtidos atrvés de dois 
ondógrafos situados em frente ao litoral do Paraná, entre as baías de Paranaguá e Guaratuba, nas isóbatas de 18 m e 
30 m. 

Com base nos resultados obtidos por Nemes(2011), para a isóbata de 18 m, foram consideradas duas situações 
médias anuais neste estudo:  Cenário Médio Anual I (CMI) e Cenário Médio Anual II (CMII), conforme apresentado 
na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Parâmetros de onda utilizados. 

Cenário Hsb(m) Tp (s) θ  (°) 

CMI 1,5 11 -45° 

CMII 1,75 11 -45° 

 
 

4.2 Transporte de Sedimentos 
 

No Paraná foram feitas algumas estimativas para a quantificação de transporte de sedimentos (Gobbi (1997) e 
(Veiga et al. 2004)) e embora haja uma certa diferença na estimativa obtida por esses autores, todos obtiveram um 
sentido de deriva preferencial de sul para norte, sendo esse resultado reflexo do clima de ondas incidente na região, 
com as ondas mais energéticas vindas do quadrante S-SE, pela influencia das frentes geradas nas altas latitudes do 
oceano Atlântico.  

A determinação do transporte de sedimentos longitudinal é um dos principais parâmetros a serem levados em 
consideração que a maioria dos projetos de obras costeiras necessita para avaliação de sua viabilidade técnica, 
socioeconômica e ambiental.  

Para o cálculo da vazão volumétrica de sedimentos será usada a equação proposta por Kamphuis (2001): 



θ2104,6 6,025,075,05,124 senDmTHQ bpsb

−⋅=                                  (2) 

onde  Tp  é o período de pico da onda, Hsb é a altura significativa na arrebentação, mb é a declividade da praia, D é o 
diâmetro do sedimento na arrebentação, θ é o ângulo da onda na zona de arrebentação e Q  é a vazão de sedimentos 
em m3

/ano. 

Para a aplicação da eq. 2 foi utilizado o valor do diâmetro como: D=0,224 mm, sendo este valor considerado 
uniforme sobre todo o domínio. 

Como a formulação de Kamphuis (2001) é uma formulação empírica, aplicada a praias retilíneas, foi necessário 
considerar diferentes setores da praia e a cada setor foi determinada uma normal com relação às batimétricas na zona 
de arrebentação, conforme a Figura 5, para a determinação do ângulo de incidência da onda resultante do modelo 
REF/DIF. 
 

 
Figura 5. Normais às batimétricas próximas à costa (N1, N2, N3, N4 e N5) e setores de cálculo de transporte de 

sedimentos (Setor 1 ao Setor 6). 
 

Adicionalmente, ainda na Figura 5 apresenta-se a divisão dos setores para diminuição da densidade de 
resultados, o que facilita a análise e visualização da direção do transporte. Para isso, em cada setor (de 1 a 7) 
apresentado na Figura 5 foram feitas as médias do transporte de sedimento. Dessa maneira, não foi considerado um 
ponto específico para o qual ocorre transporte de sedimentos, mas toda uma região. 

Na Figura 5, o setor 1 corresponde ao setor que engloba a praia central de matinhos, que não é objeto principal 
deste estudo, mas foi considerada nos balanço do transporte de sedimentos para contribuir com a análise dos 
resultados, assim como os setores 6 e 7, que correspondem à arrebentação que ocorre mais longe da costa sobre o 
delta de maré vazante fora do arco praial da praia Brava. Os setores 2 e 3 representam o norte da praia Brava e os 
setores 4 e 5 representam o sul da praia Brava, cuja dinâmica foi discutida previamente. 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Tabela 1 e a Figura 6 apresentam os resultados da análise da mobilidade dos sedimentos para o cenário CMI.  
Através desses resultados observa-se que do setor 2 para o setor 1, observa-se uma situação de maior tendência a 

transporte de sedimentos nessa região, esta mesma situação foi observada por Bessa (2003), que indicou a existência 
de uma maior mobilidade da linha de costa na praia brava norte. Particularmente, do setor 3 para o setor 2, tem-se 
uma situação de aporte de sedimentos, que conforme indicada por Bessa (2003), essa é uma região que teoricamente 
não deveria passar por um processo erosivo tão acentuado, mas que na prática, conforme discutido anteriormente 
encontra-se parcialmente degradada. Em seguida do setor 4 para o setor 3 observa-se a ocorrência de transporte de 
sedimentos, precedido por um setor de aporte de sedimentos – do setor 6 para o setor 5 e de transporte do setor 7 
para o setor 6.   

 
 
 

 



Tabela 2. Média do transporte de sedimentos calculada para cada setor da costa para o CMI. 

Setor 
Magnitude do transporte 
 de sedimentos (m3

/ano) 

Balanço de 
transporte entre os 

setores 

Situação entre os 
setores 

1 -322641,44 169674,440 Transporte 
2 -152967,00 -8793,310 Aporte 
3 -161760,31 46922,070 Transporte 
4 -114838,24 8461,000 Transporte 
5 -106377,24 -116527,350 Aporte 
6 -222904,59 120914,820 Transporte 
7 -101989,77 -  

 
Conforme pode ser acompanhado na Figura 6, fazendo-se um balanço mais geral, considerando os 

resultados de transporte por setor, observa-se uma tendência de aporte do setor 4 para o setor 2 e transporte do setor 
6 para o setor 4. Essa sucessão observada indica uma tendência de mobilidade no sentido para norte do banco de 
areia situado em frente à praia Brava. 
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Figura 6. Resultado da estimativa do balanço de transporte de sedimentos para o cenário CMI. 
 
Na Tabela 3 e na Figura 7 estão apresentados os resultados de transporte de sedimento para o cenário CMII, 

onde observa-se que do setor  2 para o setor 1 há uma situação de transporte de sedimentos e do setor 3 para o setor 2 
ocorre um aporte de sedimentos. E do setor 7 ao setor 4, assim como para o CMI são observados sucessivamente as 
situações de transporte, aporte, transporte, transporte, confirmando a tendência de deriva no sentido norte do banco 
de areia observada para o CMI nessa região. 
 

Tabela 3. Média do transporte de sedimentos calculada para cada setor da costa para o CMII. 

Setor 
Magnitude do transporte 
 de sedimentos (m3

/ano) 

Balanço de 
transporte entre os 

setores 

Situação entre 
os setores 

1 -356120,00 167624,10 Transporte 
2 -188496,00 -2962,61 Aporte 
3 -191458,00 43093,76 Transporte 
4 -148364,00 33375,70 Transporte 
5 -114989,00 -124037,00 Aporte 
6 -239026,00 60396,97 Transporte 
7 -178629,00 -  
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Figura 7. Resultado da estimativa do balanço de transporte de sedimentos para o cenário CMII. 

 
Comparando-se os resultados dos dois cenários não observam-se grandes diferenças entre os setores, no que diz 

respeito ao transporte de sedimentos, sendo observados um transporte, por setor, um pouco mais elevado do CMII 
para o CMI. Nota-se, também,  uma pequena diferença no balanço de transporte entre os setores, sendo que o CMII é 
menor que o CMI em alguns setores, porém isso não causa variações significativas na situação final do setor entre os 
dois cenários. De maneira geral, observa-se um tendência de transporte para norte, nos dois cenários, situação já 
esperada, devido ao ângulo de incidência das ondas simuladas ser de 45° com relação a normal à grade de calculo, 
que está alinhada, aproximadamente, com a direção da linha de costa.  
 
6. Conclusões 

 
A partir da modelagem numérica das ondas incidentes foi possível obter os parâmetros de onda na zona de 

arrebentação para posterior estimativa do transporte longitudinal de sedimentos. Sendo que os resultados do fluxo 
médio de sedimentos obtido a partir da técnica de divisão da região em setores seguem a tendência de variação 
observada por Bessa (2003) – indicando uma situação de aporte de sedimento na região sul, nos setores 5 e 6, com 
uma tendência geral de mobilidade para norte ao longo de todo o domínio. 

Embora não haja diferenças significativas entre os resultados dos cenários apresentados, observa-se que estes se 
compensam em algumas regiões, de maneira que quando o CMII, por exemplo, apresenta uma tendência acentuada 
de transporte de sedimentos em um momento o CMI, para a mesma região apresenta um transporte mais ameno. 
Compensando assim uma situação mais energética.  
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