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ABSTRACT – The wave breaking zone is a region governed by complex hydrosedimentological
processes. Beach erosion induced by storm wave climate is one of the main issues studied in the
field of coastal vulnerability. This kind of erosion is often driven by sediment transport in the crossshore direction, in virtue of the high energetic storm waves condition. This paper presents the use
of a nearshore processes model in the simulation of the morphodynamic response of Piratininga
Beach (Niterói – RJ) to the action of storm waves. Severe erosion is often observed at this site during
periods of increased wave energy. One applied the modeling system SisBaHiA to simulate the
patterns of beach erosion observed at Piratininga in June 1996, in virtue of high energetic wave
climate. The applied nearshore processes model consists of a 2DH hydrodynamic model coupled
with a sediment transport model and wave propagation models. The modeling results revealed
complete erosion of the beach face at the eastern portion of the studied beach, which is in
accordance with the real pattern of morphological evolution observed. This morphological response
is justified by the higher wave heights, as well as by the west directed longshore currents observed
in that region, which remove sediment from the extreme eastern portion of the beach. Once
calibrated, the applied model may be a useful tool for assessing areas with potential risk of coastal
erosion.
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1 - INTRODUÇÃO
A zona de arrebentação de ondas é uma região na qual os processos hidrossedimentológicos
apresentam grande complexidade. Um aspecto relevante relacionado ao estudo da morfodinâmica
de praias diz respeito à ocorrência de erosão da faixa de areia durante a ocorrência de ondas de
tempestade, condição conhecida como ressaca. Este padrão de erosão é comumente ocasionado
por transporte de sedimentos transversal à zona de arrebentação.
A quebra de ondas que incidem obliquamente a uma praia gera correntes paralelas à linha de
costa, denominadas correntes longitudinais, cujo sentido depende da direção de propagação de
onda e de sua inclinação em relação à costa. O transporte de sedimentos associado a estas correntes
é denominado transporte longitudinal. Há ainda o transporte de sedimentos transversal,
ocasionado pela hidrodinâmica transversal à linha de costa, cuja magnitude e sentido depende das
características das ondas e do tipo de sedimento da praia em questão.
A Figura 1 esquematiza a resposta morfodinâmica de uma praia a períodos de bom tempo e
períodos de tempestade. Durante a passagem de frentes frias, período em que as ondas
frequentemente apresentam maior energia, o nível médio do mar (NMM) é normalmente mais
elevado e o transporte transversal (Qt) tende a ocorrer em direção ao largo, ocasionado
principalmente pelo fluxo de retorno que ocorre junto ao fundo (USACE, 2002). Esse padrão faz com
que a face da praia seja erodida em um curto espaço de tempo, que pode variar de algumas horas
a poucos dias. A linha de costa recua, uma vez que a areia que formava a berma de bom tempo foi
transportada para ao largo, vindo a se depositar e formar um banco de areia na zona de
arrebentação. Uma vez que a profundidade da zona de arrebentação diminui, as ondas passam a
arrebentar mais distante da linha de costa, deixando assim de erodir a berma.
Após a passagem de uma tempestade o clima de ondas volta a apresentar condições menos
energéticas. Nessa situação, o transporte de sedimentos se dá em direção à praia. O banco de areia
formado durante a tempestade se dissipa, uma vez que o sedimento que o compunha é
transportado em direção à linha de costa, realimentando a berma. Esse processo de recuperação
pós-tempestade é consideravelmente mais lento que o processo de erosão, podendo durar de
vários dias a semanas.
Como se observa na Figura 1, o estoque de areia de uma praia atua como mecanismo natural
de proteção costeira, uma vez que a energia das ondas é convertida em capacidade de transporte
de sedimentos. Quanto maior é a largura da faixa de areia, maior é o estoque de sedimentos da
praia e maior é a proteção oferecida às benfeitorias existentes após a restinga.
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Figura 1. Esquema de resposta morfodinâmica de um perfil de praia a clima de ondas de tempestade
(ressaca) e clima de ondas de bom tempo.

Uma intervenção costeira indevida e comumente observada no mundo inteiro é a construção
de benfeitorias na zona do perfil de praia sujeita à variação morfodinâmica. A Figura 2 esquematiza
o perfil de uma praia no qual construiu-se um muro para a implementação de calçadão, ainda na
zona dinâmica do perfil de praia. A linha pontilhada indica o perfil que seria obtido originalmente
em resposta a tempestades com um determinado período de recorrência, caso não houvesse o
muro. A construção do muro represa parte do estoque de sedimentos da praia, que originalmente
seria utilizado como mecanismo natural de dissipação de energia das ondas. Passa a haver
solapamento da base do muro, que eventualmente desaba.
A capacidade de simular adequadamente o transporte de sedimentos na zona de
arrebentação de ondas é de grande importância para a definição de estratégias de proteção de
ambientes costeiros. Neste contexto, este trabalho apresenta a aplicação do sistema de modelagem
SisBaHiA – Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental – à reconstituição de um episódio de ondas
de tempestade ocorrido na Praia de Piratininga, Niterói - RJ. Simulou-se a resposta morfodinâmica
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desta praia ao evento ocorrido no final de junho de 1996, quando houve erosão total da faixa de
areia do extremo leste da praia, com consequente queda do calçadão (Figura 3). Ao longo das
últimas décadas a Praia de Piratininga vem experienciando episódios recorrentes de erosão e
destruição de benfeitorias.

Figura 2. Esquema de resposta morfodinâmica de uma praia com muro e calçadão, construídos na zona
dinâmica do perfil de praia.

O mecanismo de cálculo de transporte transversal, importante para simulação de erosão de
praia por efeito de ondas de tempestade, foi incorporado no SisBaHiA recentemente por Silva
(2019), que apresentou testes de validação do modelo baseados em comparação com experimentos
de laboratório. Este trabalho apresenta a primeira aplicação deste modelo a um ambiente real.

2 - METODOLOGIA
O modelo de processos litorâneos utilizado consiste no acoplamento entre um modelo
hidrodinâmico 2DH, um modelo de transporte de sedimentos e modelos de propagação de ondas.
Para cálculo do transporte longitudinal, o SisBaHiA utiliza a fórmula de Van Rijn (2007), que calcula
o transporte sólido total na coluna d’água considerando a ação conjunta de ondas e correntes. O
transporte de sedimentos transversal à costa é calculado com uma versão modificada da fórmula
de Kriebel & Dean (1984):
QT = K ( D − D* )

(1)

onde Qt é a magnitude do transporte de sedimentos transversal à costa, K é uma constante
ajustável, D é a taxa de dissipação de energia das ondas por unidade de volume na zona de
arrebentação, D⁎ é esta mesma taxa para a situação em que o perfil de praia está em equilíbrio
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(Dean, 1977) e α é o coeficiente de dissipação de energia, introduzido por Silva (2019) na fórmula a
fim de se obter melhor performance na calibração da direção do transporte transversal. D e D⁎ são
calculadas em função da massa específica da água (ρ), da aceleração da gravidade (g), do índice de
arrebentação de ondas (κ), da profundidade local (h) e da velocidade de queda dos sedimentos (ws):
D=

5 3/2 2 1/2 h
5
(2); D* = g 3/2 2 A3/2 (3); A = 0,5w s0,44 (4)
g  h
16
24
x

A Figura 3 apresenta imagens da Praia de Piratininga, que é composta majoritariamente de
areia média, com diâmetro mediano entre 0,4 e 0,6 mm. Este estudo considerou dados de
classificação granulométrica e dados topobatimétricos da Praia de Piratininga disponibilizados pela
empresa Aquamodelo. A Figura 5a apresenta a malha de elementos finitos utilizada pelo modelo
hidrossedimentológico e a configuração batimétrica da praia, conforme levantamento de campo.

(a)

(b)

(d)

(c)

(c)

(e)

Figura 3: (a) Clima de ondas em águas profundas ao sul da Praia de Piratininga. (b,c) Imagens de satélite da
Praia de Piratininga (Fonte: Google Earth). Contenção emergencial do calçadão no extremo leste da praia,
após ressaca ocorrida no final de junho de 1996. (Fonte: arquivo Aquamodelo).
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3 - RESULTADOS
O evento de tempestade simulado considera ondas de sul e sul-sudoeste com período de pico
(Tp) entre 12 e 15 s e alturas significativas ao largo (H0) entre 2,5 e 3,0 m. A Figura 4 exemplifica a
distribuição espacial de alturas significativas e direção de uma onda com essas características ao se
aproximar da Praia de Piratininga. Nota-se a arrebentação de ondas com até 3,9 m de altura na
porção leste da praia. A Figura 4 apresenta ainda as correntes litorâneas resultantes, direcionadas
para leste na maior parte do arco praial. No extremo leste da Praia de Piratininga notam-se
correntes com sentido oposto e uma célula de recirculação, gerando correntes de retorno, por conta
do gradiente longitudinal de alturas de onda observado nesta região da praia.

Figura 4. Acima, altura e direção de onda na Praia de Piratininga para ondulação de sul (H0 = 3,0 m; T = 15 s;
Dir = 193°). Abaixo, correntes litorâneas resultantes.

A Figura 5 apresenta a batimetria inicialmente imposta ao modelo (dado medido), a batimetria
ao início da ressaca e a batimetria após dois dias do início desta. Valores negativos de batimetria
indicam áreas com cota acima do NMM. A linha vermelha indica a posição da linha de costa ao início
da simulação, enquanto a linha preta indica a linha de costa dois dias após início da ressaca, quando
ocorreu erosão total do estoque de sedimentos em uma faixa de 85 m da praia. Uma vez que não
houve monitoramento detalhado à época do evento simulado, o modelo foi calibrado de forma
qualitativa, ajustando-se os coeficientes K e α da equação (1) até que se observa-se erosão total da
faixa de areia do extremo leste da Praia durante a ressaca.
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Observando a Figura 5b e a Figura 5c, nota-se que a erosão total da faixa de areia observada
no extremo leste da Praia de Piratininga só se deu após início da ressaca, como esperado. Entre o
início da simulação e o início da ressaca houve apenas ajuste da configuração topobatimétrica
inicial, em resposta às condições de onda impostas. A erosão total ocorrida apenas no extremo leste
da praia se justifica tanto pelas maiores alturas de onda observadas nesta região, quanto pelas
correntes longitudinais direcionadas para oeste (Figura 4), que retiram sedimento deste trecho.

(a)

01/06/96 - Inicial

(b)

26/06/96 - início da ressaca

(c)

28/06/96 - 2 dias após início da ressaca

(d)

28/06/96 - 2 dias após início da ressaca

Figura 5: Batimetria na Praia de Piratininga ao início da simulação (a), ao início da ressaca (b) e dois dias
após o início da ressaca (c). Abaixo (d), isolinhas de variação batimétrica.
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A Figura 5d apresenta isolinhas de variação batimétrica após dois dias do início da ressaca.
Valores positivos indicam erosão, enquanto valores negativos indicam assoreamento. Nota-se que
em toda a praia houve erosão de berma e formação de bancos de areia ao largo da zona de
arrebentação. Entretanto, nota-se que houve maiores alturas de assoreamento na porção leste, por
conta das correntes litorâneas direcionadas de oeste para leste na maior extensão da praia. A região
circulada em vermelho indica a região com maior acúmulo de volume de banco de areia, que
coincide com local para onde as correntes de retorno observadas na Figura 4 estão direcionadas.

4 - CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou a aplicação de um modelo numérico de processos litorâneos para
simulação de erosão costeira proveniente de ressaca na Praia de Piratininga. A performance do
modelo mostrou-se satisfatória após calibração, tendo reproduzido o padrão de erosão completa
da região leste da praia, que era a resposta morfodinâmica esperada à tempestade em questão.
Uma vez calibrado, o modelo utilizado pode ser uma importante ferramenta para análises de
diagnóstico e de prognóstico de áreas com potencial de risco de erosão costeira. Recomenda-se o
uso deste modelo na simulação de outras praias, de modo a avaliar em maiores detalhes a
sensibilidade dos parâmetros de calibração da fórmula de transporte de sedimentos utilizada.
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