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Resumo

HONORIO  JOB,  C.  M.  SIMULAÇÃO  NUMÉRICA  DE  SOLUÇÃO

CONSTRUTIVA  PARA  CONTENÇÃO  DE  INUNDAÇÕES  DE  ORIGEM

MARÍTIMA NA PONTA DA PRAIA, EM SANTOS, COM MÍNIMO IMPACTO

AMBIENTAL. 2020. 177 f.  Dissertação (Mestrado) – Instituto de Energia e

Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

Elevações significativas do nível do mar têm causado grandes transtornos em

Santos, no litoral do Estado de São Paulo. Inicialmente, este projeto fez um

levantamento  das  ressacas  ocorridas  em  Santos,  desde  1945  até  2013,

incluindo a determinação dos níveis atingidos. Nesta fase inicial, características

das ressacas foram analisadas,  considerando sua frequência e intensidade,

bem como suas correlações com as marés.

Como  solução  de  caráter  temporário  para  o  problema  das  inundações,  a

proposta  deste  trabalho  é  de  analisar  a  viabilidade  da  construção  de  um

sistema de contenção de inundações, que seria ativado em caso de cheias, e

que teria um impacto ambiental reduzido.

Foram realizadas simulações numéricas oceânicas para os anos de 2016 e

2017, para determinar o comportamento hidrodinâmico na região, e assim se

analisar a viabilidade da construção do sistema de contenção. Além disso, foi

feita um esboço de análise de impacto ambiental para a implantação deste tipo

de projeto.

Palavras chave: simulação numérica, inundação marítima, impacto ambiental,

construção civil.
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ABSTRACT

HONORIO JOB, C. M. Numerical simulation of constructive solution

for containing maritime floods at Ponta da Praia, in Santos, with

minimum  environmental  impact. 2020.  177  f.   Dissertação

(Mestrado) – Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo,

São Paulo, 2020.

Significant sea level rises have caused major disturbances in Santos, on the

coast of the State of São Paulo. Initially, this project surveyed the storm surges

that occurred in Santos from 1945 to 2013, including the determination of the

levels reached. In this initial phase, characteristics of the storm surges were

analyzed, considering their frequency and intensity, as well as their correlations

with the tides.

As a short term solution to the flood problem, the purpose of this paper is to

analyze the feasibility of constructing a flood containment system that would be

activated in case of floods and would have a reduced environmental impact.

Ocean numerical simulations were performed for the years of 2016 and 2017, to

determine  the  hydrodynamic  behavior  in  the  region,  and  thus  analyze  the

feasibility  of  constructing  the  containment  system.  In  addition,  a  outlined

environmental impact study was made for the implementation of this type of

project.

Keywords:  numerical  simulation,   floods,  environmental  impact,  civil

construction
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1. Objetivos do trabalho

O principal objetivo desta pesquisa é o de propor uma solução construtiva

sustentável para a região de Ponta da Praia, em Santos, que tem sofrido com

ressacas acentuadas em épocas de maré alta e frentes causadoras de chuvas

intensas,  devido não somente aos efeitos naturais,  mas também pela ação

antrópica de urbanização e impermeabilização do solo. 

Tendo  em  vista  um  cenário  de  inundações  (considerando-se  o

levantamento das ressacas ocorridas em Santos desde 1950, considerando os

níveis atingidos e áreas inundadas, e os dados obtidos a partir do modelo),

propomos uma solução que visa tão somente proteger a população e o meio

em que vive, sem impactar fortemente a dinâmica costeira. Deve-se ressaltar

que não é objetivo de nosso trabalho solucionar cenários de assoreamento que

ocorrem no local e sim propor uma solução de proteção à população em casos

de cheias.

É  preciso  observar  que  a  solução  a  ser  proposta  visa  ser  a  mais

adaptável ao meio ambiente, objetivando causar o mínimo de danos, e trazer

inovação em comparação com as soluções já propostas e realizadas em outras

regiões do país, que consistem na construção de molhes, barreiras e outras

estruturas construtivas, as quais, ainda que proporcionem uma contenção das

inundações,  causam  prejuízo  significativo  ao  meio  ambiente  e  à  dinâmica

costeira, e a longo prazo perdem sua efetividade.

2. Introdução 

2.1. Caracterização da região

 

De acordo a Lei Nº 9.034, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994, que dispõe

sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, o Estado de São Paulo

é dividido em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de

Recursos Hídricos — UGRHI.
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Figura 1 – Localização da cidade de Santos a 70km da capital do Estado.

Fonte: Site da Prefeitura de Santos acessado em abril de 2020 ii.

A  Região  Hidrográfica  do  Atlântico  -  Sudeste  é  constituída  por  três

Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos: 03-Litoral Norte (LN), 07-

Baixada Santista (BS) e 11-Ribeira de Iguape e Litoral Sul (RB). Santos está

localizada na região 07-Baixada Santista (BS).

Na  região  Hidrográfica  do  Atlântico  -  Sudeste,  os  municípios  mais

populosos são os da Baixada Santista. Esta região foi uma das primeiras áreas

ocupadas no Estado de São Paulo e no país, atualmente seu desenvolvimento

econômico  está  ligado  às  atividades  do  porto  de  Santos  e  ao  turismo  de

veraneio.  Os quatro municípios mais populosos da região Atlântico - Sudeste

são Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande.

2.1.1. Características geológicas e geomorfológicas do município de

Santos

O município de Santos, localizado a 23° 56′ 13.16″ S, 46° 19′ 30.34″ W, no

Estado de São Paulo, como divisor entre litoral norte e litoral sul do Estado,

compreende  área  de  280,3  km²,  fazendo  parte  da  Província  Costeira  do

Planalto  Atlântico.  De acordo com o IBGE (2017) iii,  a  população aferida  no
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censo de 2010 era de 419.400 pessoas,  e a estimativa segundo o mesmo

órgão, para 2017, é de 434.742 pessoas. A densidade demográfica em 2010

era  de  1.494,26  hab/km²,  sendo  assim  uma  cidade  DE  forte  densidade

demográfica.

De  acordo  com  LIMA&Oliveira  (2011) iv,  Santos  compreende  uma

extensão da Planície Litorânea do Estado de São Paulo, com altitudes que

raramente ultrapassam os 20 metros acima do nível médio do mar. Entretanto,

a área também é composta por morros isolados, o Maciço de São Vicente, cuja

altitude não ultrapassa os 200 metros acima do nível médio do mar, e onde há

ocorrência de ocupação urbana irregular. Santos está limitado ao Norte pelos

municípios de Santo André e Mogi das Cruzes; ao Sul pelo Oceano Atlântico e

o  município  Guarujá;  a  Leste  pelo  município  de  Bertioga;  e  a  Oeste  pelos

municípios de Cubatão e São Vicente.

De acordo com DIAS et al.  (2015)v, o município de Santos é dividido em

dois grandes domínios geológicos e  geomorfológicos: Serrania Costeira,  em

geral  constituída  por  rochas  do  embasamento  cristalino,  com  idades  Pré-

cambrianas  a  Paleozoicas,  porém  com  importantes  manifestações  ígneas

Mesozoicas;  e  Planície  Costeira  (IPT,  1981)vi com  Baixadas  Litorâneas,

constituídas predominantemente por depósitos sedimentares Cenozoicos.

Ainda de acordo com Dias et al (2015)vii, na Serrania Costeira, destacam-

se  as  subunidades  morfoesculturais  Escarpa/Serra  do  Mar  e  Morros

Litorâneos,  apresentando  variação  altimétrica  de  20  a  1.000  metros  e

declividades  acima  de  30%.  Nestas,  a  drenagem  tem  padrão  dentrítico,

adaptado às direções de falhas e fraturas, conduzindo uma adaptação natural.

Predominam  os  Cambissolos  Litólicos,  apresentando  também  afloramentos

rochosos. Em relação à litologia, encontram-se granitos, migmatitos, gnaisses e

micaxistos. Por se tratar de uma com grandes vales esculpidos, alta densidade

de drenagem e declives inclinados, essa área apresenta um nível muito alto de

fragilidade potencial, estando sujeita a processos agressivos de erosão fluvial,

movimentos de massa espontâneos e induzidos.

Segundo o (IPT (1981) apud DIAS et al.(2015))viii, outros compartimentos

presentes são os Morros Residuais. Já na unidade Morfoestrutural das Bacias
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Sedimentares  Cenozoicas,  o  município  encontra-se  situado  na  unidade

Morfoestrutural das Planícies Litorâneas Santistas, apresentando altitudes de

no máximo 20 metros, solos hidromórficos, declividade muito pequena (inferior

a 2%) e, a respeito da litologia, encontram-se sedimentos marinhos e fluviais

inconsolidados. Essas áreas constituem-se basicamente por formas de relevo

tipo planície, terraços marinhos e campos de dunas.

Esse conjunto  de formas decorre  de uma complexidade de processos

morfogenéticos,  nos  quais  as  interações  de  atividades  construtivas  e

destrutivas das águas oceânicas ao longo da faixa litorânea se confrontam com

as influências das águas continentais, também construtoras e destruidoras de

formas e depósitos eólicos, que exercem importante papel de remobilização

dos  sedimentos  marinhos.  Podemos  observar  na   figura  1  a  Carta  de

Compartimentação geomorfológica.

Devido à inconsolidação dos sedimentos  e  da baixa  declividade,  essa

unidade torna-se susceptível naturalmente a inundações e acomodações do

terreno, sendo, portanto, área de grande fragilidade.
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Figura 2 - Carta de Compartimentação Geomorfológica 

Fonte: DIAS, RL., BACC, PH., and OLIVEIRA, RC. Baixada Santista: uma

contribuição à análise geoambiental  São Paulo: Editora UNESP, 2015 ix

Já nas Planícies de Mangues, a interação entre as águas oceânicas e

continentais  proporciona  um  ambiente  único  para  a  formação  e  o

desenvolvimento de espécies animais e vegetais  extremamente importantes

para  a  sustentação  do  ecossistema.  Dessa  forma,  qualquer  desequilíbrio

ambiental gera impactos diretos, tornando o ecossistema extremamente frágil,

tanto em relação ao meio físico, quanto ao biótico. Essas áreas desenvolvem-

se  sobre  um pacote  de  sedimentos  quaternário  de  espessura  variada,  que

obedece  ao  mesmo  padrão  de  distribuição  em toda  a  costa  paulista  (IPT,

1981)x.
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A área  do  município  está  distribuída  entre  insular  e  continental.  Duas

dinâmicas  naturais  de  formação  de  relevo  muito  distintas  podem  ser

identificadas: uma associada a áreas de morros situadas na porção continental,

com ações denudacionais, e outra a áreas de planície encontradas na região

insular e no continente no contato com a serra, com ações mais deposicionais.

As  áreas  de  morros  caracterizam-se  por  apresentar  intensa  ação  do

intemperismo  químico  e  físico.  O  primeiro  devido  principalmente  à  intensa

umidade associada a altos índices pluviométricos, e o segundo em virtude da

grande variação altimétrica, da quantidade de rios muito entalhados e do alto

grau  de  inclinação  das  vertentes.  Pode-se  observar  na  figura  3  o  mapa

hipsométrico da região.

Figura 3 - Carta Hierarquia de Drenagem

Fonte: OpenStreetMap®, licensed under the Open Data Commons Open

Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF)

https://www.openstreetmap.org/copyright. C. Mapa hipsiométrico de Santos,

Região Imediata de Santos, Região Metropolitana da Baixada Santista, Região

Intermediária de São Paulo, São Paulo, Southeast Region, Brazil (-23.96083

-46.33389).
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Assim,  pode-se  ter  uma  ideia  da  complexidade  das  dinâmicas  de

carregamento de sedimentos.  A área de interesse de nosso projeto já  está

coberta  pela  mancha  urbana  mas,  ainda  assim,  é  composta  de  formações

diversas em seu perfil  de  solos.  Estes fatores devem ser  observados,  com

relação às sondagens necessárias para eventual implantação de um projeto de

contenção, tendo em vista a profundidade na qual devem ser fixadas estruturas

na costa.

De acordo com DIAS et al.  (2015)xi a Baixada Santista está submetida a

diversos  problemas  ambientais,  que  podem  influenciar  processos  naturais,

intensificando-os ou dificultando sua ocorrência.

2.1.2. Economia 

De acordo com Max Weber (1921)xii,  as cidades se caracterizam como

mercado e sede de poder, possuindo autonomia política. Segundo o mesmo

autor,  o  elemento  novo  nas  sociedades  modernas  (em comparação  com a

antiguidade)  é  representado  pelos  processos  produtivos  que,  baseados  na

racionalidade capitalista e na impessoalidade, combatem e substituem formas

econômico-sociais tradicionais. 

De  acordo  com Zündt  (2011)xiii,pode-se  considerar  que  a  urbanização

brasileira  teve inicio  em 1532,  e  teve  como marco a  colonização  da costa

sudeste da nova terra, determinada pelo rei de Portugal, no atual estado de

São  Paulo,  tendo  como  marco  a  fundação  da  Vila  de  São  Vicente.  Esta

urbanização  ocorreu  após  a  chegada  dos  colonizadores,  comandados  por

Martin Afonso de Sousa, que instalou a Câmara, o Pelourinho, a Cadeia e a

Igreja,  atendendo  às  medidas  recomendadas  pelo  rei  de  Portugal  para

organização do sistema político-administrativo nas novas terras. Logo após a

fundação da Vila de São Vicente, o fidalgo Brás Cubas buscou um ponto mais

abrigado para a atracação das caravelas, do outro lado da ilha de São Vicente,

onde se instalou o porto ideal. 
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No período entre 1550 e 1822, o processo de urbanização da região deu-

se  basicamente  em torno  da  existência  do  Porto  de  Santos,  que,  para  os

padrões  da  época,  pode  ser  considerado  uma  grande  infraestrutura,  mais

resultante das condições naturais do estuário do que da própria intervenção do

homem,  pois  o  cais,  naquele  período,  não  alcançava  ainda  70  metros  de

extensão. A partir de 1822, o cenário mudou, devido à independência do Brasil

e à abertura dos portos, gerando um crescimento dos negócios com outras

nações, o que permitiu uma rápida expansão dos negócios de exportação, que

se refletiu no crescimento do porto. Esse crescimento deu-se, a princípio, de

forma tímida, pelo desenvolvimento da cultura cafeeira nas terras paulistas; em

1845, registrou-se o primeiro grande embarque de café para outros países da

Europa que não Portugal, num período marcado pela chegada dos primeiros

grandes navios a vapor, em meados de 1856.

Durante  muito  tempo,  a  economia  de  Santos  centrou-se  na

comercialização do café; em 1922 foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, onde

eram negociadas riquezas do mercado cafeeiro para o país, e que resultou no

atual  Museu do Café, abrigado na área atualmente conhecida como Centro

Histórico, espaço que promove exposições sobre a trajetória do produto pelo

Brasil.

De acordo com Zündt (2011)xiv, o Porto de Santos passou por um período

de reestruturação e concessão das áreas portuárias para empresas privadas,

que, de certa forma, tem resultado em sucessivos recordes de movimentação

de carga, embora com grande redução de empregos. 

Ainda segundo Zündt (2011)xv, a força econômica advinda das atividades

portuárias  e  industriais,  aliadas  à  construção  de  infraestruturas  de  energia,

abastecimento e acessibilidade à região, ocorridas a partir da segunda metade

do século XX, culminando com a construção da segunda pista da Rodovia dos

Imigrantes, atraíram uma grande massa de trabalhadores da construção civil

que,  sem  qualificação,  terminadas  as  obras,  na  região  se  instalaram,

acomodando-se na indústria da construção civil, principalmente aquela voltada

ao turismo de veraneio.
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Apesar de não apresentar grandes problemas de receitas e arrecadação,

devido à posição de pólo da região e pela presença do porto, por sua condição

de centralidade e  polarização dos empregos e atividades,  em sua área de

morros, Santos tem grande número de invasões, loteamentos clandestinos e

ocupações desconformes.

Santos detém na atualidade a característica de pólo de desenvolvimento

e  atração  da  população  dos  municípios  vizinhos,  crescendo,  lentamente,  a

economia de base terciária, mais especificamente nos setores comercial e de

serviços.  

2.1.3. População e sociedade

De acordo DIEGUES (2000)xvi, existem duas situações de exploração dos

recursos naturais pelas populações de baixa renda da Baixada Santista: a das

populações tradicionais, que se estabeleceram na região antes da fase atual de

desenvolvimento regional, e a dos migrantes, que vieram para a região atraídos

justamente por este processo de desenvolvimento. As formas pelas quais cada

um  destes  grupos  utiliza  os  recursos  naturais  é distinta,  tanto  pelas

características culturais, como pela base econômica que possuem. Segundo o

autor, há uma desestruturação no modo de vida das populações tradicionais,

devido às mudanças sociais que ocorrem na região e à redução da captura por

unidade-de-esforço nos estuários. No caso da pesca, formam o grupo social

com maior conhecimento da ecologia dos estuários e da necessidade de um

manejo adequado de seus recursos. 

De acordo DIEGUES (2000)xvii, as comunidades caiçaras apresentam uma

forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante,  da pequena

pesca,  do  extrativismo  vegetal  e  do  artesanato.  No  Brasil,  essa  cultura  se

desenvolveu principalmente nas áreas costeiras dos atuais Estados do Rio de

Janeiro,  São Paulo,  Paraná e norte  de Santa Catarina.  Os autores Mourão

1971  e  Diegues  1979  apud  DIEGUES  (2000)xviii,  consideram  que  as

comunidades  caiçaras  se  formaram  nos  intervalos  dos  grandes  ciclos

econômicos do período colonial,  e se fortaleceram quando essas atividades
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voltadas  para  a  exportação  entraram  em  declínio.  A  decadência  destas

atividades de exportação, principalmente as agrícolas, incentivou as atividades

de pesca  e  coleta  em ambientes  aquáticos,  sobretudo os  de água  salobra

como estuários e lagunas. No interior desse espaço caiçara, surgiram cidades

como Parati, Santos, São Vicente, Iguape, Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião,

Antonina  e  Paranaguá,  que,  em  vários  momentos  da  história  colonial,

funcionaram como importantes centros exportadores. As comunidades caiçaras

mantiveram contatos e intercâmbio econômicos e sociais com estas cidades

em maior ou menor intensidade, dependendo delas para o aprovisionamento

de bens não produzidos nos sítios e nas praias. A maioria desses centros e

áreas  rurais  litorâneas  correspondentes  entrou  em  decadência  no  final  do

século  XIX,  principalmente  com  o  fim  da  escravatura,  levando  ao  declínio

determinadas atividades agrícolas de exportação, como o arroz.

Ainda segundo DIEGUES (2000)xix, as comunidades caiçaras mantiveram

sua  forma  de  vida  tradicional  até  a  década  de  50,  até  o  início  do  fluxo

migratório decorrente da construção das primeiras estradas de rodagem que

interligaram as áreas litorâneas com o planalto. As comunidades caiçaras têm

importante  contribuição  histórica  e  cultural  para  os  aberes  relacionados  à

conservação da biodiversidade, conhecimento da fauna e da flora e sistemas

tradicionais  de  manejo  dos  recursos  naturais  de  que  dispõem.  Essas

comunidades  encontram-se  hoje  ameaçadas  em sua  sobrevivência  física  e

material, por causa de uma série de processos e fatores, sendo os principais: a

especulação  imobiliária  do  litoral,  o  turismo  de  massa  e  as  políticas  de

demarcação de áreas de proteção ambiental. 

Não discutiremos profundamente estes fatores pois não é objetivo deste

trabalho,  mas  atentaremos para  o  fato  de  que  essa  transformação  de  seu

espaço  de  reprodução  material  e  social  em  parques  e  reservas  naturais

resultou  em  graves  limitações  à  atividades  tradicionais  dos  caiçaras,  de

agricultura  itinerante,  caça,  pesca  e  extrativismo,  contribuindo  para  a

emergência  de  conflitos  com  os  administradores  dessas  unidades  de

conservação e para  uma migração ainda maior  para  as  áreas urbanas;  os
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caiçaras, expulsos de seus territórios, passaram a viver em favelas, fadados ao

desemprego e subemprego a partir da década de 80. 

Observa-se,  a  partir  destes  fatores,  a  intensificação  da  ocupação  não

planejada dos subúrbios urbanos. Santos, além de ser muito urbanizada, por

ser uma cidade turística de veraneio que recebe a população paulistana nos

momentos de lazer, também é uma metrópole portuária com intensa passagem

de pessoas e mercadorias. Assim, a cidade é muito populosa, construída de

forma pouco planejada com relação ao crescimento apresentado ao longo se

seu desenvolvimento.

Todos estes fatores contribuíram intensamente para a impermeabilização

do solo de forma mal planejada, acarretando em sistema de drenagem pluvial

insuficiente para a o excesso de run-off escoado em períodos de chuvas, o

qual  é  intensificado  pelo  excesso  de  lixo  acumulado  nas  ruas,  causando

enchentes  de  proveniência  pluvial,  intensificadas  pelas  enchentes  de

proveniência marítima.

2.1.4. Situação Ambiental

A partir das características da região descritas anteriormente, pode-se

ter uma ideia da complexidade das dinâmicas de carregamento de sedimentos.

A área de interesse de nosso projeto já está coberta pela mancha urbana, mas,

ainda assim, é composta de formações diversas em seu perfil de solos, e estes

fatores devem ser considerados, com relação às sondagens necessárias para

eventual  implantação  de  um  projeto  de  contenção,  tendo  em  vista  a

profundidade na qual devem ser fixadas estruturas na costa. Entretanto, não

serão abordadas neste trabalho simulações das dinâmicas de carregamento de

sedimentos.

As áreas de planícies têm relevo relativamente plano e estável,  o que

permitiu  o  desenvolvimento  urbano  de  forma  acelerada,  resultando  na

modificação  da  dinâmica  de  paisagem,  estabelecendo  novos  processos  de

formação  da  paisagem.  Essas  áreas  foram,  assim,  classificadas  como

instáveis.
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Além  desta  complexidade  em  sua  formação,  a  Baixada  Santista  está

submetida a diversos problemas ambientais, que podem influenciar processos

naturais intensificando-os ou dificultando sua ocorrência.

De acordo com DIAS et al. (2015)xx, entre estes processos que ocorre, na

Baixada Santista,  temos os que tem maior influência na região do presente

estudo, sendo eles:

 O  desmatamento,  que  vem  ocorrendo  desde  a  colonização  com  a

expansão  econômica,  mas  atualmente  ocorre  principalmente  nas  áreas  de

restingas e no sopé da Serra do Mar, onde a mata nativa é retirada para ser

substituída por novos assentamentos urbanos.

 A impermeabilização  do  solo  ocorre  em  quase  toda  a  extensão  da

Planície, resultante do processo de ocupação urbana. As regiões insulares de

Santos, Guarujá e São Vicente são as áreas mais problemáticas, que sofreram

um intenso processo de urbanização, em grande parte verticalizada, na qual

houve o aterramento das áreas de várzea e a canalização dos rios, permitindo

maior escoamento superficial.

 A alteração da drenagem é um fenômeno que ocorre principalmente nas

áreas  de  planícies  com  ocupação  urbana,  onde  existe  a  canalização  da

drenagem,  além de  a  impermeabilização do solo  nessas áreas  modificar  a

dinâmica de escoamento superficial, resultando na mudança da vazão dos rios

abastecidos nas áreas citadas. Outro fenômeno impactante, principalmente na

zona de estuário, é o Porto de Santos, onde o trânsito de navios acarreta um

assoreamento do canal principal, modificando toda a dinâmica de deposição de

sedimentos nessa área.

 A emissão de efluentes domésticos, que ocorre em áreas de ocupações

recentes, áreas de ocupação de encosta e áreas de ocupação Irregular, onde

se  verifica  a  falta  de  infraestrutura  básica  (saneamento,  coleta  de   lixo  e

arruamento).

 O  acúmulo  de  resíduos  sólidos,  que  também  ocorre  em  áreas  de

ocupações recentes, de ocupação de encosta e de ocupação Irregular, onde

existe dificuldade de acesso por falta de vias pavimentadas.
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 As enchentes  e  inundações  que  ocorrem naturalmente  nas  planícies

fluviais  e  zonas  de  estuários,  em  consequência  do  escoamento  superficial

acumulado nessas áreas. Nas zonas de estuários, a variação da maré também

é um fator determinante. A impermeabilização do solo, resultante da ocupação

urbana,  é  um  fator  agravante,  já  que  não  permite  a  infiltração  da  água,

aumentando o escoamento superficial.

O  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento,  de  2010xxi,

posicionou  a  cidade  de  Santos  em  sexto  lugar  na  lista  dos  municípios

brasileiros com melhor índice de desenvolvimento humano, e em terceiro lugar

na lista dos municípios do Estado de São Paulo. 

 

Figura 4 – Cenário recente de inundação da região de Ponta da Praia, em

21/08/2016 

Fonte: G1 Santos.

Uma das preocupações da sociedade contemporânea com relação às 

projeções do clima está relacionada com possíveis mudanças na frequência e 

intensidade dos eventos climáticos extremos de curta duração. 

Os  eventos  de  precipitação  intensa  têm  importantes  efeitos  sobre  a

sociedade, já que alagamentos associados a chuvas excessivas ( como evento

da  Figura 4 em Ponta da Praia - 21/08/2016) mesmo que curtas, podem ser os

mais  destrutivos  entre  os  eventos  extremos  nos  grandes  centros  urbanos,

principalmente quando associados a um efeito de ressaca do mar. Projeções

feitas pelo IPCC (2007)xxii , para o fim do século XXI, sobre as alterações dos
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eventos  extremos  devido  às  mudanças  climáticas,  também  evidenciam

aumento na frequência dos eventos de precipitação intensa sobre a maioria

das regiões do planeta, considerando todos os cenários possíveis de emissão

de gases estufa na atmosfera.

Fortes ressacas têm sido frequentes em Santos e sua intensidade vem

aumentando nos últimos anos. Estes eventos têm assolado a cidade, afetado a

população, destruído estruturas da orla e causado prejuízos comerciais.

Diversas são as causas para este agravamento, que serão explanadas a

seguir. Tendo em vista os problemas expostos, faz-se necessária a proposta de

uma obra de contenção que evite danos de grande magnitude na cidade. Este

trabalho  utiliza  simulações  numéricas  para  embasar  a  concepção  de  uma

solução  construtiva  sustentável,  de  forma  que  o  problema  seja  contido,

incluindo sua comparação com outras soluções, visando a proteção do meio

ambiente da região, a curto, médio e longo prazos.
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2. 2. Sistema de drenagem em Santos

Figura 5 – Projeto de galerias pluviais e canais de drenagem de Santos.

 Fonte: Brito (1908) citado por Carriço (2015)xxiii. 

A urbanização  de  Santos  é  uma preocupação  antiga;  de  acordo  com

CARRIÇO (2015)18, nas primeiras décadas do século XX, Saturnino de Brito

elaborou um plano de saneamento para Santos que viabilizou a expansão da

cidade, constituindo-se em seu referencial urbano mais importante. O sistema

de  canais  melhorou  significativamente  o  padrão  sanitário  nas  novas  áreas

urbanizadas.  Mas,  com  a  industrialização  do  Brasil,  Santos  cresceu

aceleradamente,  voltando  a  piorar  estas  condições  de  saneamento.  Este

quadro resultou em mudança da operação do sistema, nos anos 1990, visando

recuperar  a  balneabilidade  das  praias.  Contudo,  as  condições  sanitárias

voltaram a piorar, suscitando a rejeição aos canais por setores da população.

Com relação ao sistema de drenagem, o objetivo maior era secar a planície

marinha,  caracterizada  pela  baixa  declividade  e  cursos  d’água  com muitos

meandros, que contribuíam, junto com as chuvas, normalmente intensas nos

verões,  para  a  formação  de  grandes  áreas  alagadas,  que  impediam  a
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dispersão  dos  esgotos  e  propiciavam  o  desenvolvimento  de  vetores  de

epidemias  que  assolavam  a  cidade.  O  plano  de  macrodrenagem  de  Brito

caracterizava-se, portanto, pela estratégia central  de fazer circular as águas

acumuladas nos canais, evitando a propagação das doenças e criando uma

extensa área para o desenvolvimento e expansão da cidade, a qual somente

foi inteiramente urbanizada na década de 1970, com a ocupação do bairro da

Ponta da Praia. Na Figura 5 se apresenta o projeto de galerias pluviais e canais

de drenagem de Santos, elaborado pela Comissão de Saneamento, ainda com

a numeração preliminar dos canais, que foi modificada posteriormente.

De acordo com NSW (2009)xxiv, para se impedir a inundação de riachos e

afluentes de um sistema fluvial principal podem ser instaladas comportas no

sistema fluvial  de regiões costeiras.  A abertura e fechamento de comportas

depende de mudanças no nível da água causadas por chuvas, inundações ou

flutuações das marés. Eles permanecerão abertos ou fechados, dependendo

da  magnitude  das  marés  e  do  volume  de  água  em  ambos  os  lados  das

comportas. Elas podem ser eficazes na redução dos impactos de pequenas

inundações e também podem ser usadas para drenar áreas úmidas baixas e

várzeas costeiras para fins agrícolas. 

Por outro lado, segundo NSW (2009)xxv,  as comportas podem causar uma

série de impactos negativos, como a estagnação e sedimentação a montante

das  comportas,  a  deterioração  da  qualidade  da  água,  incluindo  níveis  de

oxigênio dissolvido, pH, temperatura, afetando a maioria das formas de biota

aquática;  podem incentivar condições para crescimento de ervas daninhas ou

vegetação não original ao ecossistema inicial; redução na passagem de peixes;

prejudicar  a  drenagem de áreas úmidas e  pântanos costeiros que levam a

perdas ambientais (biodiversidade), entre outros. 

Este trabalho não objetiva fazer uma análise detalhada e minuciosa de

impacto ambiental de obras costeiras na região, pois para tanto é necessária a

avaliação  de  diversos  profissionais  como geólogos,  biólogos  e  engenheiros

ambientais.

Segundo  Carriço  (2015)18,  as  comportas  de  Santos  passaram  a  ser

abertas somente em caso de precipitações pluviométricas intensas. Contudo,
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em condições normais, as águas que circulam pelos canais são direcionadas

para a Usina Terminal, que passou a receber não apenas a vazão dos esgotos,

mas também as águas pluviais conduzidas pelo Interceptor.

Esta situação passou a possibilitar a manutenção de níveis adequados de

balneabilidade durante o período em que as comportas estão fechadas. Mas

após as chuvas, e consequente abertura das mesmas, a qualidade das águas

do mar costuma piorar. Portanto, a balneabilidade das praias de Santos está

efetivamente  associada  às  precipitações  pluviométricas  e  à  operação  das

comportas,  que permitem ou não o transporte da contaminação dos canais

para o oceano, em um quadro no qual o período mais chuvoso coincide com a

temporada de verão e com o maior afluxo às praias. De acordo com SILVA &

PORTO  (2008)  apud PRIME(1998)xxvi,  cargas  poluidoras  podem  ser

caracterizadas como:

Cargas pontuais – cargas cuja fonte pode ser determinada e localizada,

como é  o  caso  de esgotos  domésticos,  descargas industriais,  efluentes  de

aterros sanitários, etc. 

Cargas difusas ou não pontuais - geradas de forma distribuída ao longo

da superfície do solo por inúmeros agentes poluidores, que afluem nos corpos

d’água preferencialmente por ocasião das precipitações. As fontes difusas de

poluentes são mais frequentemente associadas às atividades de uso do solo.

Entre estas, as que mais contribuem são: o crescimento urbano, a agricultura,

a construção urbana e rural, corte de madeira e mineração. 

LI(2015)xxvii, realizou um estudo de três anos sobre as distribuições de

carregamento  de  poluentes  do  escoamento  de  águas  pluviais  de

captações  comerciais  e  residenciais  mistas  na  bacia  hidrográfica  do

reservatório de Tongsha, na cidade de Dongguan, uma área urbana típica e

rapidamente industrializada na China. Este estudo apresentou as mudanças na

concentração durante  eventos  de chuva,  concentrações médias  de eventos

e  cargas  de  poluição  por  evento  por  unidade  de  área.  Foram  avaliados

impactos da caracterização das chuvas e captações nas concentrações médias

de  eventos  e  na  percentagem  de  cargas  poluentes  transportadas  pelos

primeiros 40% do volume de escoamento superficial. Os resultados indicaram
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que o processo de escoamento dos poluentes durante os eventos de chuva

apresenta variações temporais e espaciais significativas. Os resultados deste

trabalho  foram  inovadores  e  podem  ser  úteis  para  trabalhos  futuros   que

objetivem estudar a mitigação da poluição do escoamento de águas pluviais

em muitas  outras  áreas  urbanas  de  países  em desenvolvimento,  como na

Ponta da Praia, Santos. 

 Além  disso,  deve-se  considerar  cargas  acidentais,  como  esgoto

clandestino,  ligações cruzadas,  falhas no sistema de coleta e transporte de

resíduos sólidos.

As comportas dos canais já funcionam como forma de drenagem para a

cidade,  mas  precisam  de  constante  manutenção  e  tem  funcionado  como

ferramenta de controle hidráulico.
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3. Levantamento bibliográfico do estado da arte do tema estudado

3.1. Contenção Costeira

Com  os  avanços  da  Ciência  da  computação  e  a  vulnerabilidade  dos

ambientes marinhos costeiros, a modelagem de processos dinâmicos costeiros

tem crescido exponencialmente, propiciando o uso de modelos numéricos para

previsões e reprodução de fenômenos. 

É importante ressaltar que, para se aplicar um modelo numérico, deve-se

levar em conta os processos que atuam no fenômeno (ou fenômenos) que se

quer  estudar,  tendo em vista  a compatibilidade das equações utilizadas no

modelo e dos erros ou incertezas, para que o resultado seja o mais próximo

possível da realidade e seja útil para a aplicação a que se destina.

De acordo com o PPMC 2015-2016 da Prefeitura de Santosxxviii , desde o

ano de 2012, com a aprovação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,

Lei Federal nº 12608, os municípios brasileiros sujeitos a desastres naturais,

como no caso de Santos, passaram a ser obrigados a adaptar seus respectivos

Planos Diretores para  enfrentar tal problemática. Ademais, esta lei define a

competência municipal em identificar e mapear as áreas de risco de desastres,

promover a fiscalização e vedar novas ocupações nessas áreas. 

Para  atender  o  acima  preconizado,  o  município  previu,  na  Lei

Complementar  nº  821/2  013,  que  instituiu  o  Plano  Diretor  de  Expansão  e

Desenvolvimento  Urbano,  no  artigo  128,  “que  a  Gestão  do  Risco  ...  será

baseada em estudos técnicos, incluindo  Monitoramento Meteorológico, Carta

de Suscetibilidade,  Cartas  Geotécnicas  e  Plano  Municipal  de  Redução  de

Riscos-PMRR, que visam garantir a redução dos riscos de desastres em todo o

território  municipal,  a  minimização  dos  impactos  adversos  decorrentes  de

atividades  humanas  e  dos  processos  naturais,  e  constituem  estratégia  de

formação de uma sociedade resiliente.”

Assim,  apoiado  pelo  Sistema  de  Informações  Geográficas  (SIG)  de

Santos,  o  município  vem  utilizando-se  de  cada  uma  das  ferramentas

preconizadas  e  disponíveis,  incluindo  a  Carta  de  Suscetibilidades  a
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Movimentos  Gravitacionais  de  Massa  e  Inundações,  o  Plano  Municipal  de

Redução de Riscos e a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente,

dentre outros. São ações da área do planejamento que se somam ao trabalho

cotidiano da convivência com o risco, que é resultado da implementação anual

do Plano Preventivo de Defesa Civil, operado com ênfase no monitoramento de

dados pluviométricos, da evolução das encostas e da remoção preventiva da

população em setores de risco alto ou muito alto durante períodos de chuvas

intensas e que obteve significativa redução no número de vítimas fatais nos

morros. 

Mas o que o Plano de Mudanças Climáticas enfatiza é a necessidade de

construção  de  uma  cidade  resiliente,  sustentável,  que  promova  portanto  a

efetiva redução do risco de desastres naturais em seu território.

Séries temporais de nível do mar e de dados meteorológicos, na região

costeira de Santos, foram analisadas por Harari & Camargo (1995)xxix, Campos,

Camargo  &  Harari  (2010)xxx e  Harari,  França  &  Camargo  (2013)xxxi.

Adicionalmente, vários trabalhos de modelagem numérica da circulação e de

ressacas desta área foram realizados ao longo dos últimos anos, como por

exemplo  os  de  Camargo  &  Harari  (1994)xxxii,  Harari,  Camargo  &  Cacciari

(2000)xxxiii,  Harari,  Camargo e  Miranda (2002)xxxiv e  Magini,  Harari  & Abessa

(2007)xxxv. 

As análises de séries temporais permitiram obter informações sobre as

variabilidades  do  nível  do  mar  e  a  grande  influência  das  condições

meteorológicas,  de  modo a  estabelecer  as causas das fortes ressacas,  em

Santos – especialmente os sistemas frontais intensos em períodos de maior

“range” das marés (sizígias),  os quais ocorrem quando Lua e Sol estão em

conjunção ou oposição, em épocas de Lua Cheia ou de Lua Nova. Os modelos

numéricos da circulação acima citados permitiram estabelecer os padrões de

circulação costeira nos períodos de ressacas, com fortes intrusões de correntes

e transportes na plataforma, vindos de Sudoeste, sendo esses os principais

responsáveis pela elevação do nível médio do mar.

Outra causa para as graves ressacas que tem ocorrido em Santos é o

aumento do nível médio do mar devido às mudanças climáticas. Arasaki et al
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(2008)xxxvi analisaram os efeitos da elevação do nível médio do mar em regiões

da Baixada Santista no ambiente marinho. Um dos pontos interessantes deste

trabalho se encontra na demonstração de grandes variações das estimativas

de elevação do nível médio do mar, devido à adoção de registros relativamente

curtos; este trabalho é complementado com uma série de estimativas de áreas

sujeitas a inundação, especialmente manguezais na Baixada Santista. 

Alfredini  et  al  (2014)xxxvii analisaram resultados do modelo numérico de

propagação  de  ondas  ERA-40  para  o  período  de  1957  a  2002,  incluindo

comparação com medições de boia ao largo da região costeira de Santos. As

análises demonstram que, nas últimas décadas, se observa um aumento da

frequência de situações com condições meteorológicas extremas, com ondas

altas (de altura significativa maior que 3.0 metros), e se verifica também uma

tendência de aumento das alturas significativas e dos períodos de pico das

ondas. Os autores frisam que, em função de previsões de aumento do nível

médio do mar entre 50 cm e 1 metro até o ano de 2100, que deve provocar

inundação de cerca de 50% das áreas de manguezais na Baixada Santista e

de cerca de 100 m das faixas de praias, deve ocorrer de aumento de 0,45 m na

altura  significativa  das  ondas.  Outras  consequências  da  elevação  do  nível

médio  do  mar  são  listadas  pelos  autores  do  trabalho,  como  por  exemplo,

aumento do nível de baixa-mares, redução do range de maré, diminuição da

velocidade das correntes de maré em função da diminuição do range,  mas

aumento da velocidade nas áreas inundadas ou áreas fluviais afetadas pela

inundação, e finalmente aumento da erosão e da deriva litorânea.

Dentre os principais efeitos adversos das mudanças climáticas previstos

até 2100, e que podem se refletir numa crise política, social e econômica sem

precedentes, além do aumento do nível médio do mar, se tem a alteração no

suprimento  de  água  doce,  um  maior  número  de  ciclones,  tempestades  de

chuva e de neve mais fortes e frequentes, e o consequente ressecamento e

esgotamento dos solos férteis (ALFREDINI (2014)28).

Se confirmadas as projeções para a mudança do clima global futuro, os

impactos  poderão  ser  potencialmente  irreversíveis;  neste  caso,  os  países
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insulares  e  as  regiões  urbanas  costeiras  são  as  mais  vulneráveis,  com

possibilidades reais de inundação a médio e longo prazo. 

Outras consequências significativas podem ocorrer em muitos sistemas

ecológicos e sócio-econômicos, advindos de longos períodos de secas e de um

provável  aumento  de  pragas  e  doenças  tropicais,  não  se  afastando  a

possibilidade de se ter afetado o fornecimento de alimentos e recursos hídricos,

prejudicando imensamente a qualidade de vida e a saúde humana.

Quanto a soluções de engenharia para a proteção da região costeira de

inundações marítimas, algumas soluções são apresentadas, como a engorda

de praias, a construção de diques rígidos e a inserção de braços móveis, como

utilizado no porto de Rotterdam.

Após a passagem do furacão Katrina, foram realizadas novas obras de

contenção  em  New  Orleans  –  USA.  São  ótimos  exemplos  de  sistema  de

contenção (Figura 6), sendo uma junção da proteção por diques com sistema

de  bombeamento  de  águas  excedentes  (NOLA  Media  Group,  2016)xxxviii.

Infelizmente, o sistema de diques não foi eficiente no evento excepcional do

furacão Katrina, e por esta razão ele foi reforçado, contando atualmente com

um novo sistema de abertura e fechamento de comportas, semelhante ao do

porto de Rotterdam, mas em menor escala. Entretanto deve-se levar em conta

que a cidade tem regiões que estão em níveis abaixo do nível do mar (USGS,

2016),  como no caso de Rotterdam, e há demanda um sistema muito mais

robusto do que seria necessário no caso de Santos. Portanto, é possível levar

em consideração as soluções construtivas realizadas em outros locais, para

que sejam propostas novas soluções em Santos.
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Figura 6 – Comportas móveis de águas excedentes em New Orleans –

USA /2016 

Fonte: www.nola.com. 

De  acordo  com  NOVAK  et  al.(2007)xxxix,  a  engenharia  costeira  tem

enfrentado uma variedade de problemas de ordem prática, como a provisão de

portos, tendo em vista a proteção contra o assoreamento, as descargas de

efluentes dos rios no mar, o desenho e a construção das obras de proteção

costeira levando-se em conta aspectos erosivos.

A maioria dos problemas é difícil de resolver, devido à complexidade dos

processos envolvidos, muitas vezes interagindo ao mesmo tempo.

As  ondas  têm  papel  importante  nos  processos  costeiros,  causando

erosão, movimentação de sedimentos, ressonância em portos, etc.

A  movimentação  de  elevação  e  abaixamento  associada  à  maré

astronômica é produzida pelo campo gravitacional criado pela interação entre a

Terra, a Lua e o Sol,  considerando sua rotação e seu movimento orbital.  A

escala  temporal  das  oscilações  de  maré  é  muito  maior  do  que  as  ondas

geradas  pelo  vento.  Essas  movimentações  causam  forças  periódicas  na

superfície  da  Terra,  introduzindo  um  grande  número  de  periodicidades

conhecidas no movimento de marés. Além disso, o fluxo de marés é fortemente

influenciado  pela  aceleração  de  Coriolis,  pela  batimetria  do  local  e  pelas
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características  da  linha  de  costa..  Pode  também  ser  amplificado  pela

ressonância nas baias e estuários. A previsão precisa das marés por meios

teóricos  é  pouco  precisa,  e  portanto,  na  prática,  dados  medidos  em

determinado  local  são  expressos  como  um  “soma”  das  componentes

periódicas, cujo número depende da duração da coleta de dados. A partir do

momento em que uma componente periódica é computada, pode assim ser

usada na “soma” para prever o nível da água do local no futuro.

Os níveis de água do mar também são aumentados significativamente por

fortes ventos e por sucção devido à baixa pressão atmosférica. Além de gerar

ondas,  o  vento faz  com que a superfície  da  água se movimente,  devido  à

cisalhamento do vento, formando assim ondas de tempestade (ressacas), que

em geral são afetadas pela topografia do litoral. 

Ainda segundo NOVAK et al. (2007)31 nível da água em um determinado

local depende das condições das marés e do vento. O design das estruturas

deve levar em conta o nível de maré a ser adicionada à profundidade devido ao

aumento  da  tempestade.  Os  efeitos  combinados  de  alto  nível  de  água  e

grandes ondas são a causa de inundações costeiras ou danos às estruturas

costeiras.  As observações feitas  ao longo da costa  durante  um período de

tempo  poderiam  constituir  uma  base  útil  para  a  análise  estatística,  para

determinar as probabilidades individuais das alturas das ondas e dos níveis de

água. No entanto, na atualidade, a probabilidade conjunta de um determinado

nível de água com uma onda de altura dada, ao mesmo tempo, constitui a base

para especificar as condições de projeto para as estruturas costeiras.

Correntes  costeiras  podem  ser  geradas  pelas  diferenças  de  massa

específica no oceano, tensões do vento, fluxos de maré, rios que desembocam

no mar e ondas. As correntes produzidas por ondas de ruptura são importantes

no que diz respeito ao transporte de sedimentos ao longo das praias. Os fluxos

do rio que descarregam no mar podem causar correntes próximas da costa. As

correntes causadas pela inundação e pelo refluxo da maré e pelas tensões do

vento, particularmente em águas rasas, podem levar à formação de vórtices na

sequência  de  estruturas  imersas.  Tal  como  acontece  com  as  estruturas
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offshore, podem ocorrer também vibrações induzidas por fluxo de estruturas,

como pilhas, que ameaçam a integridade estrutural. 

As tendências de aumento do nível do mar que vem sendo observadas ao

longo  dos  anos,  das  quais  não  é  escopo  de  nosso  trabalho  discutir  a

procedência, podem tornar questionável no futuro a eficácia de algumas das

estruturas de defesa contra inundações da atualidade,.  Assim, começa-se a

introduzir futuros níveis de água em cálculos de projeto.

As  recentes  catástrofes  relacionadas  à  inundação  (principalmente  de

procedência marítima) em todo o mundo tem gerado um grande número de

projetos  voltados  para  o  desenvolvimento  de  sistemas  de  proteção  contra

inundações  mais  fortes  e  "inteligentes".  Muitos  projetos,  entre  eles  o

FLOODsite, FloodControl 2015, International Levee Handbook, tentam resolver

alguns dos problemas de controle  de  inundações.  Um dos problemas mais

desafiadores é o design de sistemas de alerta para prevenção de inundações e

gerenciamento de desastres (EWS-Early Warning Systems) (Krzhizhanovskaya

et al., 2011)xl. Estes sistemas não fazem parte do escopo deste trabalho, mas

terão função essencial  se este projeto for  aplicado.  Para isto  indica-se que

sejam  usados  os  melhores  sistemas  de  alerta  desenvolvidos,  como  o  que

citamos  anteriormente,  para  que  o  sistema  que  propomos  seja  acionado

quando for necessário e cumpra adequadamente sua função .

3.2. Diques Secos

De acordo com Alfredini & Arazaki (2014)xli a construção de diques secos

exige  os  melhores  recursos  contemporâneos  de  projeto  e  execução.

Normalmente estes são construídos para a carenagem em estaleiros navais. 

Para se aliviar as pressões em um dique seco dispõe-se das alternativas

de alívio parcial, total ou sem alívio de pressões de empuxo. Para as soluções

com alívio, cortinas diafragma cut-off  isolam o radier ou todo o dique, enquanto

o  peso  próprio  adequado  e/ou  sistemas  de  ancoragem  sustentam  a

estabilidade na solução sem alívio.  Estruturalmente,  as soluções com alívio

reduzem a espessura  do radier  e  dos muros de ala,  enquanto  excelentes
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condições de solo são necessárias para a solução sem alívio (o que não seria

o caso de Ponta da Praia/Santos).  Em termos de manutenção, as soluções

com  alívio  exigem  sistema  de  bombeamento.  Em  termos  econômicos,  a

solução com alívio parcial é a mais bem balanceada, pela redução do custo do

radier e menor bombeamento do que na solução de alívio total.

Ainda  de  acordo  com  Alfredini  &  Arazaki  (2014)33,  obras  de  proteção

destinam-se  basicamente  à  sua  defesa,  propiciando  a  proteção  ou

estabilização  dos  terrenos  sem  alterar  em planta  e  perfil  as  condições  da

corrente livre do canal. A defesa das margens consiste na execução de obras

que  evitem  o  seu  deslizamento  por  ação  dinâmica  das  correntes  fluviais

(distribuição  das  tensões  na  margem  e  no  fundo),  ou  pelo  solapamento

produzido pela ação de vagas transversais  geradas pelo vento (efeito  mais

importante em trechos mais largos ou lagos) ou trânsito de embarcações. Além

dessas  causas  hidrodinâmicas,  existem  as  originadas  na  redução  da

resistência do solo, ligadas à oscilação do lençol freático: a saturação reduz o

ângulo  de  equilíbrio  dos  solos,  a  percolação  por  variação  brusca  do  nível

d’água pode produzir escorregamento de cunhas de solo, e o arrastamento de

finos  (piping)  pode  favorecer  a  desestabilização.  Assim,  a  defesa  deve  ser

projetada com maior resistência até o nível das máximas enchentes anuais,

podendo ser convenientemente aliviadas para as cotas mais altas, até a cota

de máxima enchente e borda livre. 

3.3. Eclusas

Segundo Alfredini & Arazaki (2014)33, a eclusa de navegação consiste de

uma câmara delimitada por duas portas (de montante e de jusante), que dão

acesso às embarcações, onde, por circuito hidráulico específico, o nível d’água

varia  entre  níveis  extremos  de  montante  e  jusante,  vencendo  o  desnível

necessário  (Figura 7).  Em algumas eclusas,  a  energia potencial  da água é

utilizada para vencer o desnível, acarretando uma transferência de água para

jusante em um ciclo de enchimento-esvaziamento da câmara. A elevação ou
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abaixamento do nível d’água, juntamente com as embarcações, são efetuados

por  meio  de  um  conjunto  de  aquedutos  interligados,  com  o  controle  do

escoamento  executado  por  meio  de  comportas  ou  válvulas  instaladas  nos

aquedutos ou nas portas.

Figura 7 - Estrutura de muros de eclusa sendo construídas em Kentucky –

United States of America.

Fonte: New York Times xlii.

Nas eclusas, questões hidráulicas, como vórtices junto à tomada d’água,

perdas de carga e cavitação, agitação no interior das câmaras, entre outros,

agem induzindo esforços. As pressões ao longo dos aquedutos são um dos

principais  parâmetros  de  análise,  objetivando  a  definição  de  condições

operacionais  de  comportamento  hidráulico  tecnicamente  satisfatório  e

economicamente viável, visando principalmente o controle de cavitação.

As eclusas possuem muros de ala que contém o volume de água em que

flutuam  as  embarcações,  resistindo  aos  empuxos  hidrodinâmicos  e,

eventualmente, de terras em trechos enterrados, guiando as embarcações em

seu  movimento  em  elevação  e  suportando  os  esforços  solicitantes  de

amarração  e  atracação.  Estruturalmente,  os  muros  de  ala  podem  ser

embutidos no terreno, salientes totalmente acima do terreno ou mistos. Nos
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embutidos,  os  muros  essencialmente  resistem  aos  empuxos  de  terras,

enquanto os hidrodinâmicos são em grande parte absorvidos pela rocha. Nas

eclusas  salientes,  os  muros  comportam-se  como  barragens,  resistindo  aos

empuxos hidrodinâmicos.

A soleira de fundo é projetada para distribuir o peso da coluna hidráulica

para o terreno, devendo ter capacidade de suporte e impermeabilização para

tanto. Os sistemas de distribuição e dissipação hidráulicos são frequentemente

incorporados à soleira. A manutenção de soleiras que se encontram em cota

mais baixa do que o nível de jusante, deve prever sistema de esgotamento da

câmara, já com portas e válvulas fechadas. No dimensionamento da soleira, a

subpressão  deve  ser  sempre  verificada  com  terrenos  permeáveis  e  na

condição  de  câmara  vazia,  quando  a  eclusa  se  situa  no  reservatório.  A

ancoragem, ou soleiras espessas, são as soluções possíveis nestas condições.

O controle da operação das eclusas é realizado por válvulas que operam

sempre submersas, instaladas em aquedutos independentes de enchimento e

esvaziamento. Sua estanqueidade de vedação é obtida por juntas de borracha

ou neoprene, admitindo-se perda de até 0,2 L/s por metro de junta.

Existem muitos  tipos  de portas utilizadas em eclusas,  como as portas

planas  de  movimentação  vertical,  pois  são  as  que  mais  se  assemelham à

estrutura de defesa costeira que queremos propor no presente trabalho. Essas

portas  podem  ser  levadiças  ou  baixadiças.  No  primeiro  caso  são

movimentadas,  em  geral,  por  pórticos  que  devem  ter  grande  altura,  para

permitir  a  passagem de  embarcação.  As  comportas  planas são geralmente

movimentadas por cabos, sendo quase sempre possível dispor de sistemas de

contra peso, que reduzem a energia necessária para a movimentação, não tem

partes delicadas constantemente submersas e nas levadiças sua manutenção

pode  ser  feita  fora  d’água.  Os  maiores  inconvenientes  desse  tipo  de porta

estão  ligados  à  manutenção  dos  cabos,  que  são  solicitados  por  grandes

esforços e devem ter grandes comprimentos, alto peso comparativamente às

portas  de  busco  equivalentes,  sistemas  de  manobra  complicados,  exigindo

pórticos  de manobra  e,  no  caso das levadiças,  deixam cair  água sobre  as

embarcações.
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O  que  propomos  neste  projeto  é  uma  contenção  às  inundações  que

mescla o funcionamento de um dique seco e de uma eclusa. Por ser planejado

para a região do calçadão em Santos, deverá ter sua fundação travada com

armação  na  rocha  profunda,  abaixo  da  camada de  areia  da  região   (após

estudo  geológico  e  sondagens  feitos  por  profissionais  da  geologia);  e  é

composto de um conjunto de comportas que se levantam e descem de acordo

com a altura do nível do mar no local, mas neste caso somente para proteção

do local.

3.4. Projetos de contenção pelo mundo

Devido às grandes extensões e alturas a serem controladas, o projeto de

contenção de inundações e proteção contra sobretensão é um grande desafio

de projeto, instalação e operação de portões. 

Na  Holanda,  foi  construído  o  Maeslantkering,  uma  parte  do  projeto

Europoortkering  (Porto de Rotterdam).  A principal barreira de proteção contra

sobretensão do Delta funciona no Western Scheldt na Holanda; completada em

1986,  possui  62 portões de elevação de alturas de 5,9 -  11,9 metros e 42

metros de extensão (Figura 8). A barreira Maeslant de tempestade no canal de

navegação (Nieuwe Waterweg) para Rotterdam, completada em 1997 e que faz

parte do mesmo esquema geral, possui dois portões horizontais flutuantes /

radiais  capazes de fechar  o  canal  de  360 metros  metros  de largura.  Cada

portão  tem  21,5  metros  de  altura,  8  metros  de  largura  e  210  metros  de

comprimento; os dois braços horizontais de cada portão têm 220 metros de

comprimento.  Os  portões  têm  uma  esfera  única  (pivô)  de  10  metros  de

diâmetro.  Em condições normais,  os portões estão "estacionados"  em duas

docas secas (uma em cada margem). Para operar os portões, as docas são

inundadas, os portões flutuam e voltam para a posição na via fluvial. Quando o

contato  entre  os  portões  é  estabelecido,  eles  são  inundados  e  afundam

fechando o canal. Após o perigo da inundação ter passado, todo o processo é

revertido  e  os  portões  são  rebocados  de  volta  à  sua  posição  de

"estacionamento".xliii
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Na década de 1980, ficou claro que este projeto levaria pelo menos 30

anos e teria altíssimo custo. Entretanto, a solução adotada se caracteriza como

uma  obra  resistente,  e  que  tem  sido  muito  eficaz  para  as  finalidades

estabelecidas.

Figura 8 - Barreira de contenção de inundações mecanizada e modelo

físico da barreira mecanizada. 

Fonte: Website do Porto de Rotterdamxliv

Segundo  NOVAK et al.(2007)31Os grandes portões de elevação vertical

precisam  de  uma  superestrutura  alta  necessária  para  levantar  o  portão  e

permitir espaço suficiente para a navegação. Esta superestrutura elevada não

é apenas cara, mas também intrusiva ao meio ambiente; além disso, o portão

em sua posição elevada pode ser submetido a altas cargas de vento. Uma

solução adotada para este tipo de problema,  na barreira de maré de um único

portão  no  rio  Hull  (Reino  Unido),  é  rodar  o  portão  de  90°  para  um plano

horizontal quando estacionado na posição levantada. Outra possibilidade,  é o

44



uso de diferentes tipos de portões como, por exemplo, na barragem de maré do

River Tees (Reino Unido) concluída em 1994, onde foram utilizados 4 portões

de peixe-boca flutuantes de 13,5 metros de comprimento, 8,1 metros de altura

e 2 metros de espessura.

A proteção  de  Veneza contra  as  inundações  é  um grande  desafio  de

engenharia.  Para  evitar  pilares  nos  canais  de  navegação  que  conectam  a

Lagoa de Veneza e o Adriático,  propõe-se a utilização,  nos três canais,  de

quatro barreiras de 400 metros de largura com flutuador com base inferior de

20 metros de largura, 18-28 metros de comprimento e aba de 3,6-5 metros de

profundidade. Portões rebaixados em posição fechada em caixotes de concreto

armado com um sistema hidráulico de ejetores de sedimentos. Na sua posição

de operação, os portões estão em ângulo de aproximadamente 45°; eles não

estão ligados e se movem de forma independente sob a ação das ondas com

vazamento entre os portões (e as dobradiças).  Um módulo experimental  de

escala completa foi construído e operado 1988-92 ; Em 2003, chegou o acordo

para prosseguir com o projeto. 

Se fosse implantado em Santos algo do gênero da obra holandesa ou

italiana, seria uma obra muito custosa para resolver um problema menor em

comparação com que cidades com cotas abaixo do nível do mar enfrentam.

Assim, podemos dizer que a obra a ser implantada também deve ter um custo

proporcional ao tamanho do problema. Este custo não será ínfimo mas não

poderá ser absurdo. 
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4. Justificativa da originalidade do trabalho

Tendo em vista os danos causados pelas fortes ressacas em Santos, este

trabalho visa propor uma solução construtiva sustentável para a contenção dos

efeitos das ressacas.

As ressacas em Santos são causadas por diversos fatores em conjunto.

As  últimas  grandes  ressacas,  ocorridas  em  08/2016,  10/2016,  08/2017  e

10/2017, foram causadas por frentes frias vindas do Sul, em conjunto com a

maré alta de Lua cheia. Além disso, a urbanização, gerada pela ação antrópica

nas margens inundáveis da Ponta da Praia, afeta profundamente a dinâmica

costeira que aconteceria na ausência dos edifícios e da cobertura impermeável

ali presentes. Estas condições afetam a ocorrência de inundações, agravando

sua intensidade.

Gráfico 1 -  Chuva total mensal

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEExlv.

Deve-se observar também que a ocorrência de eventos de inundação marítima

podem  ser  agravados  por  eventos  pluviométricos  críticos  caso  sejam

coincidentes.  No  nosso  caso  houveram  alguns  eventos  pluviométricos
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coincidentes  com os eventos  de  ressaca,  entretanto  não foram os  eventos

pluviométricos mais extremos do período estudado (2016-2017). Estes eventos

pluviométricos significativos podem ter agravado o cenário de inundação. Nas

figuras 1 e 2,  observamos os dados pluviométricos de chuva total  e  chuva

média do posto de menor cota do município de Santos fornecidos pelo DAEE.

Na  figura  3  observamos  o  evento  pluviométrico  crítico  nos  dias  19-

21/08/2016  coincidindo  com  as  inundações  que  foram  observadas  neste

trabalho  e  serão  abordadas  a  seguir.  Assim  como  nas  figuras  4,  5  e  6

observamos  o  eventos  pluviométricos  críticos  nos  dias  21-25/10/2016,  20-

22/08/2017  e  22-27/10/2017,  coincidindo  com  inundações  que  foram

observadas neste trabalho e serão abordadas a seguir.

Gráfico 2 -  Chuva máxima mensal.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEExlvi.
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Gráfico 3 -  Chuva mensal 08/2016

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEExlvii.

Gráfico 4 -  Chuva mensal 10/2016.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEExlviii.
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Gráfico 5 - Chuva mensal 08/2017.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEExlix.

Gráfico 6 - Chuva mensal 10/2017.

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados fornecidos pelo DAEE l.
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A experiência humana mostra que, quanto mais o homem se adaptar à

natureza, menor será a probabilidade de catástrofes.  Entretanto, a maioria das

soluções construtivas propostas para o caso de inundações, tanto marítimas

como fluviais, tem sido intrusiva nos processos naturais de carregamento de

sedimentos, e também para os ecossistemas. Molhes, espigões e barreiras são

soluções comuns que tem a fama de causar um impacto ambiental significativo.

Por  isso,  é  preciso  propor  uma  solução  construtiva  que  contenha  as

inundações, não afete significativamente o meio ambiente e seja factível para

uma prefeitura de médio porte no contexto brasileiro.

A justificativa da pesquisa se encontra na necessidade de uma obra de

contenção costeira, em vista do dano causado à população e ao meio ambiente

pelas inundações associadas a ressacas. Além disso, as obras de contenção

costeira  realizadas no Brasil  têm, em sua maioria,  impacto ambiental  muito

significativo. Faz-se necessário, assim, obras de contenção sustentáveis.

De acordo com PIKLEY et al. (1985)li, a erosão da costa, em seu estado

natural, não é uma ameaça aos cordões arenosos litorâneos, mas sim parte da

evolução destes sistemas. Quando a praia recua em direção ao continente, isto

não significa o desaparecimento das feições litorâneas, mas sim a migração

dos sistemas.

Assim, pode-se observar que o recuo do litoral  é um processo natural,

que  somente  se  torna  um  transtorno  quando  são  construídas  estruturas

permanentes  em  áreas  passíveis  de  erosão  ou  do  impacto  das  ondas.

Segundo  DIAS  (2002)lii,  praias,  dunas  ou  escarpas  não  consolidadas  são

feições temporárias que serão frequentemente transformadas pelas forças das

ondas e das marés. O recuo de falésias e a erosão de praias não ocorrem

necessariamente com regularidade, mas há indícios geológicos de que grande

parte  da  linha  de  costa  está  mudando  constantemente,  com  diferentes

proporções em determinadas regiões. Quanto mais rápidas ou frequentes são

estas mudanças, maior o impacto potencial de construções nestes ambientes.

Doyle et al. (1984)liii, analisando as mudanças nas costas leste e oeste

dos Estados Unidos, estabeleceram uma série de constatações, as quais eles
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chamam de “verdades sobre a linha de costa” (truths of the shore line), assim

estabelecidas:

1- Não há problema erosivo até que uma estrutura seja construída na

linha de costa. A erosão da praia é um evento comum e esperado, e não um

desastre natural. Se a praia está crescendo ou encolhendo, isto não afeta o

banhista, o surfista, o excursionista ou o pescador. Quando o homem constrói

uma  estrutura  permanente  nesta  zona  de  mudanças  é  que  o  problema

aparece.

2-As construções fixas causam mudanças na linha de costa. Em praias

arenosas existe um delicado balanço entre o suprimento de areia, a forma da

praia, a energia das ondas e as variações do nível do mar. Todos estes fatores

estão em equilíbrio dinâmico. As construções rígidas interferem neste balanço

e  reduzem  a  flexibilidade  natural  da  praia,  provocando  mudanças  que

frequentemente  ameaçam  as  próprias  estruturas  instaladas.  A remoção  de

dunas, que geralmente é feita antes das construções, interrompe o suprimento

de  areia  usado  pela  praia  para  ajustar  seu  perfil  de  equilíbrio  durante  as

tempestades.

A construção de um guia correntes na desembocadura do canal da Flexa,

ao sul do Cabo de São Tomé, Rio de Janeiro, é um exemplo de intervenção na

linha de costa que resultou em grandes modificações morfológicas e graves

impactos ambientais (DIAS (2002)²). A Figura 9 mostra o guia correntes no Rio

de Janeiro,  em 1987 e em 2001: além de não cumprir mais sua função de

contenção em longo prazo, acarreta ainda verdadeiras catástrofes ambientais,

como  assoreamento,  mudança  da  dinâmica  de  transporte  de  águas  e

sedimentos, além de grande alteração dos ecossistemas da região. Pode-se

observar  na  figura  o  assoreamento  presente  dentro  da  estrutura  do  guia

correntes, demonstrando que a profundidade interna planejada para este guia

não existe  mais,  tendo em vista  que os sedimentos foram carregados pela

hidrodinâmica  da  região  e   tenderam a retornar  à  configuração  batimétrica

correspondente ao curso natural anterior à obra.
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 Figura 9 – Obra de guia correntes na Barra do Furado, Rio de Janeiro,

em 1987 (esquerda) e em 2001 (direita) 

 Fonte: DIAS (2002)

Assim, a justificativa deste trabalho se encontra na necessidade de uma

solução de contenção de água  de inundação  que se  adapte  às  mudanças

geomorfológicas  naturais,  diminuindo  assim  os  impactos  ambientais  e

eliminando os efeitos de assoreamento e invasão da costa.

Em contrapartida às soluções ineficientes acima apresentadas, ao redor

do mundo, há exemplos de estruturas de contenção que tem uma influência

bem menor na dinâmica costeira natural, mas ainda não são adotadas no Brasil

em grande escala.

A proposta  deste  trabalho  é  inovadora,  pois  visa  se  adaptar  ao  meio

ambiente ao invés de ser uma estrutura independente do meio em que está

inserida. Além disso, a obra proposta leva em conta o valor socioambiental da

região afetada pelas cheias. 

Como metodologia, se utiliza de ferramentas computacionais que podem

dar resultados bem próximos à realidade, substituindo-se assim os modelos

físicos que seriam de alto custo.

A concepção da estrutura foi baseada na proteção da sociedade que vive

no local, especialmente na região afetada pelas cheias, tendo sempre em vista

uma  construção  no  limite  das  áreas  de  erosão  natural  da  costa,  não

influenciando significativamente estas áreas.
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Deve-se ressaltar que este projeto simula uma ferramenta de proteção

para a população no local e que, para ser realmente implantada, devem ser

feitos diversos estudos de solos e sondagens, que não estão ao nosso alcance

no presente, devido à ausência de recursos para este fim e à necessidade de

profissionais da geologia que atuem neste tema. O projeto que propomos não

tem relação com a solução de questões como assoreamento ou dinâmica de

carregamento  de  sedimentos.  A  única  solução  que  se  quer  propor  é  a

concepção de um sistema de proteção para a população no caso de cheias,

que com as perspectivas atuais tem se tornado cada vez mais uma realidade

na vida da população.
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5. Hipóteses a serem testadas

A hipótese inicial  deste trabalho é que as inundações que ocorrem em

tempos  de  ressacas  na  Ponta  da  Praia,  em  Santos,  são  causadas

principalmente pelos seguintes fatores: intempéries meteorológicas, níveis altos

de marés e aumento do nível do mar devido àa mudanças climáticas causadas

por poluição atmosférica, urbanização e a impermeabilização do solo. 

A principal hipótese da pesquisa a ser desenvolvida é que a contenção

física  do  aumento  do  nível  do  mar  associado  a  ressacas,  através  de  um

sistema de painéis móveis, será eficiente, para a proteção dos habitantes e

seus bens, produzindo mínimo impacto ambiental.
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6. Metodologia

6.1.  A estrutura de contenção

De  acordo  com  NOVAK  et  al.(2007)31,  os  principais  requerimentos

operacionais  para  válvulas  e  comportas  são  o  controle  de  cheias,

estanqueidade, capacidade mínima de elevação, conveniência da instalação e

manutenção  e,  sobre  tudo,  performance  livre  de  falhas,  evitando  riscos  de

segurança para o pessoal operacional e o público. Apesar do robusto design e

das precauções tomadas, podem ocorrer falhas e as obras devem ser capazes

de tolerar essas falhas sem consequências inaceitáveis.

A execução deste plano de trabalho envolve, inicialmente, a análise de

séries temporais de nível do mar, vento, pressão atmosférica e temperatura do

ar, da região de Santos, desde 1950 até o presente – disponíveis no Banco de

Dados  do  Laboratório  de  Simulação  e  Previsão  Numérica  Hidrodinâmica

(LABSIP),  do  Instituto  Oceanográfico  da  USP,  coordenado  pelo  orientador

desta proposta.  Essas séries foram ser  submetidas a  análises  estatística  e

espectral,  incluindo  correlações  das  informações  oceanográficas  e

meteorológicas,  como  realizado  por  Campos,  Camargo  &  Harari  (2010);

adicionalmente, foram realizadas análises específicas de casos selecionados

de elevações extremas do nível do mar.

A seguir, será analisada uma proposta de construção de valas na região

da Ponta da Praia, na linha não influenciada por mudanças geomorfológicas

dos sedimentos da praia, com a inserção nestas valas de painéis resistentes,

que podem se levantar em caso de ressacas, de modo a proteger a região

metropolitana  de  inundações,  sem  influenciar   a  dinâmica  natural  da  área

costeira,  a  qual  está  sempre sob influência  do  transporte  de  sedimentos  e

mudanças morfológicas, devido a fenômenos naturais cíclicos. Atualmente foi

construído um calçadão nesta área, que precisaria ser reconfigurado no caso

da implantação desta contenção de inundações.
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Figura 10 – Região de ponta da praia - a proposta é construir as valas na

linha não influenciada por mudanças geomorfológicas dos sedimentos da praia.

Essa área seria a faixa presente após o enrocamento de rochas e anterior à

ciclovia, ilustrada nesta figura.

Fonte: Prefeitura de Santosliv.

O mecanismo utilizado para levantamento das barreiras seria baseado no

mecanismo utilizado em eclusas, juntamente com o as técnicas construtivas de

diques.  Uma eclusa é uma obra  de engenharia  hidráulica  que permite  que

barcos subam ou desçam rios ou mares, em locais onde há desníveis muito

grandes, como barragens, quedas de água ou corredeiras (DNIT, 2016) lv.

Para a região da Ponta da Praia, seriam utilizados painéis acionados por

pistão  pneumático.  O  levantamento  dos  painéis  se  daria  por  meio  de  um

sistema  de  pistão  pneumático,  que  levantaria  os  painéis  feitos  de  material

resistente (propomos aço de alta  resistência).  Ademais,  no fundo das valas

seria  implantado  um  sistema  de  drenagem.  Assim  as  comportas  só  se

elevariam em caso de perigo de inundação e retornariam à posição inicial logo

após a normalização das condições de elevação do nível do mar. O sistema de

pistões que moveria os painéis seria ativado ao receber um sinal de rádio de

uma estação meteorológica informando perigo de inundação. Além disso, se

faz necessário um estudo de caso, juntamente com o corpo de bombeiros, dos

sistemas de segurança para as pessoas que transitam na orla, para que haja a

evacuação da área antes do total levantamento das comportas. Seria como a
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construção  de  diques  móveis  a  seco,  que  teriam  um  impacto  pouco

significativo, sendo acionados somente em casos de cheias.

Além  disso,  se  faz  necessária  a  realização  de  um  bom  sistema  de

drenagem  ao  fundo  das  valas,  sendo  necessário  um  estudo  do  melhor

mecanismo a ser utilizado. A princípio, se pode propor a inserção de tubulação

com  o  mecanismo  do  parafuso  de  Arquimedes,  que  retornariam  a  água

excedente  na  região  estabilizada  do  mar  sem  causar  efeitos  significativos.

Pode-se pensar no uso de uma válvula de pé com crivo no fim da tubulação

para evitar refluxo da água do mar, neste caso deve-se fazer um estudo mais

detalhado da potência da bomba a ser instalada e da melhor disposição da

mesma.

Deve-se  salientar  que  não  é  objetivo  deste  trabalho  abordar  a

problemática  com  relação  ao  transporte  de  sedimentos  e  mudanças

morfológicas,  devido  a  fenômenos  naturais  cíclicos  na  região.   Existem

trabalhos  sendo  desenvolvidos  em  estágio  avançado,  como  o  trabalho  de

GARCIA et al (2018)lvi que vem monitorando a região da Ponta da Praia há

alguns anos também, identificando causas e consequências da erosão

costeira para proposições de obras que atenuem este efeito de forma

eficiente. Segundo os trabalhos de GARCIA  et al  (2018)lvii uma grande

dificuldade observada é a dinâmica de ondas e correntes nesta região,

que  é  muito  complexa  devido  à  proximidade  com a  embocadura  do

estuário santista Dada a complexa dinâmica costeira da região o autor

supracitado tem proposto a utilização de estruturas piloto de inserção

de geotubos para melhor compreensão de seu efeito no entorno, antes

de proposição de obras definitivas. 

 

6.2. O que faz a estrutura ser de baixo impacto ambiental

De acordo com o IPCC(2007)lviii, determinar quais impactos das mudanças

climáticas são potencialmente "chave" e o que é realmente "perigoso" é um

processo  dinâmico  que  envolve,  entre  outras  coisas,  a  combinação  de

conhecimento  com elementos  factuais  e  normativos.  Em geral,  os  critérios

efetivos ou objetivos incluem a escala, a magnitude, o tempo e a persistência
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do impacto prejudicial. Elementos normativos e subjetivos são incorporados na

avaliação: as características específicas e a importância do sistema ameaçado,

a equidade das considerações sobre a distribuição de impactos,  o  grau de

aversão ao risco e pressupostos quanto à viabilidade e eficácia de adaptações

potenciais. Os critérios normativos são influenciado pela percepção de risco,

que depende do contexto cultural e social. Alguns aspectos que asseguram  a

relação  mudança  climática  e  impacto  são  efetivos,  enquanto  outros  são

subjetivos. 

Além disso, a escolha de quais os critérios efetivos a serem empregados

na  avaliação  de  impactos  tem  um  componente  normativo.  Alguns  critérios

foram listados pelo relatório do IPCC de 200737:

 Magnitude dos impactos

 Tempo de duração de impactos,

 Persistência e reversibilidade de impactos;

 Probabilidade  (estimativas  de  incerteza)  de  impactos  e

vulnerabilidades e nível confiabilidade destas estimativas,

 Potencial de adaptação,

 Aspectos distributivos de impactos e vulnerabilidades,

 Importância do(s) sistema (s) em risco.

6.3. Forças Hidrodinâmicas que atuam na estrutura

De  acordo  com  NOVAK  et  al.(2007)31,  a  força  principal  que  atua  em

portões é geralmente devida a pressões hidrodinâmicas causadas por  fluxo

turbulento não uniforme, com forças subsidiárias causadas por ondas, gelo,

impacto de corpos flutuantes, etc. 

Na sua posição fechada, as portas e as válvulas são submetidas a forças

hidrostáticas determinadas por procedimentos padrão para forças que atuam

sobre superfícies planas e curvas. Para portões radiais ou seccionados, o vetor

da força resultante deve passar pelo pivô do portão e, portanto, seu momento

será zero; igualmente pode ser convertido em um, tendendo a abrir ou fechar o
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portão, colocando o pivô acima ou abaixo do centro de curvatura da placa de

cobertura.

Os fatores mais importantes do fluxo sobre e sob os portões dependerá

da geometria  e  posição do portão  e  seus acessórios,  tais  como vedações,

suportes, etc., o fluxo de Froude e Reynolds - e possivelmente até os números

de Weber, o grau de turbulência do fluxo entrante e a aeração do espaço a

jusante dos portões. 

Geralmente, o design do portão é uma tarefa difícil,  em parte devido à

complexidade das condições hidráulicas indicadas acima, e em parte porque o

projeto deve satisfazer demandas conflitantes: o amortecimento de vibração

pode entrar em conflito  com a manutenção das forças para a operação do

portão ao mínimo; a necessidade de evitar vibrações pode entrar em conflito

com a forma e força ótimas exigidas pelas condições de fluxo e carga; a forma

ideal  das bordas  e  selos  pode entrar  em conflito  com a estanqueidade do

portão fechado, etc. Muitas vezes é útil realizar uma análise de fluxo potencial

e usá-la para a determinação da força hidrodinâmica que, em alguns casos

mais simples, também podem ser obtidos usando a equação do momento.

De acordo com NOVAK et al. (2007)31, em posições fechadas, as forças

hidrostáticas  determinadas  por  procedimentos  padrão  serão  aplicadas

novamente. Para os portões verticais de elevação, a força de elevação da talha

deve ser dimensionada para superar o peso do portão, a resistência à fricção e,

o mais importante, às forças de contração reduzidas resultantes do fato de que,

durante a operação do portão, a pressão ao longo do bordo inferior do portão é

reduzida  (a  pressões  atmosféricas  ou  mesmo  menores),  enquanto  que  a

pressão que atua na parte superior do portão é praticamente a mesma que em

condições  estáticas  (ou  seja,  pressão  total  do  reservatório).  Esta  condição

aplica-se  tanto  a  portões  localizados  dentro  de  um conduíte  ou  na  face  a

montante da barragem ou a uma entrada (deve-se notar que as vedações para

os  portões  nas  entradas  devem estar  no  lado  a  jusante  e,  geralmente,  os

portões em condutas estão na mesma posição). As forças de elevação que

agem em um portão com uma dada carcaça e geometria de vedação, e as

vibrações do portão, devem ser analisadas em várias condições operacionais,
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usando  considerações  teóricas  e  experiências  de  ensaios  de  campo,  bem

como experimentos com modelos, se necessário.

A  força  de  elevação  de  um  portão  também  será  influenciada  pela

geometria da borda inferior e da vedação. Para evitar pressões negativas e de

elevação, não deve haver separação do fluxo até o limite a jusante do portão

ser atingido. 

De  acordo  com  NOVAK  &  ČÁBELKA  apud  NOVAK  et  al.  (2007)
lixCavitação, demanda de ar e vibração de portões estão intimamente ligados e

influenciam-se  mutuamente.  Em princípio,  o  perigo  de  cavitação  existe  em

qualquer situação em que haja separação do fluxo sem fornecimento de ar

suficiente, e em caso de fluxo sob um portão em uma situação de crista alta de

ondas. A determinação da demanda de ar e o design associado das aberturas

de  ventilação  é  importante,  para  todos  os  tipos  de  designs  de  gates  de

contenção.

A vibração  das  gates,  se  ocorrer,  pode  ser  perigosa  -  vazamento  na

vedação, conexão de fluxo intermitente -  sendo a ventilação inadequada as

principais causas. Portanto casos de vibração devem ser previstos e reparados

rapidamente.

Existem dois  aspectos  da automação em conexão com os portões de

crista de contenções: portões que se movem automaticamente de acordo com

o nível do reservatório e as instalações com controle automático do movimento

do portão. Na primeira categoria estão, portões de tambor e sector, alguns tipos

de telas e portões de flaps, e portões de crista usando sistemas de dinâmica de

fluidos  (portões  com  tanques  de  flutuação  conectados  por  braços  radiais

canalizados para um eixo a montante). Os portões automáticos são vantajosos

em locais remotos, mas não se restringem a estes.

Nos  sistemas  de  controle,  os  controles  eletromecânicos  foram

amplamente  substituídos  por  sistemas  eletrônicos  de  malha  fechada.  O

controle  lógico  programável  (CLP)  é  atualmente  geral,  com  controladores

duplicados para o controle de funções críticas. Os requisitos para o controle

remoto são que dois meios de comunicação independentes estão disponíveis
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para  transmitir  informações  importantes,  que  determinam  a  operação  dos

portões e monitoram a condição do equipamento.

Assim, há muitos layouts a serem examinados, para que se possa propor

o ideal para a região de interesse, como por exemplo a  Sluice gate, que é

amplamente utilizada no abastecimento de água e drenagem, e funciona para

cortar o fluxo dentro do canal; com adaptações, poderia ser utilizada em nosso

caso (ver Figuras 11 e 12).

Figura 11 – Porta eclusa de aço. 

Fonte: Fornecedor Maezawa Industrieslx.
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Figura 12 – Porta eclusa com mecanismo de suspensão. 

Fonte: Fornecedor Watch Technologies lxi.

De acordo com NEVES et al.(2012)lxii, as forças que atuam sobre uma 

estrutura marítima podem ser classificadas em dois grupos:

• Hidrostáticas, resultantes da pressão que o fluido em repouso exerce sobre a 

estrutura, já que a estrutura se encontra total ou parcialmente submersa;

• Hidrodinâmicas, resultantes das variações de velocidade da massa de água 

associada à agitação.

Existem outros tipos de forças que também solicitam a estrutura, que são as

forças devidas à ação do vento, de impactos de navios, sismos, tsunamis, etc. 

As forças hidrodinâmicas dependem das características:

•  do  meio  fluido,  neste  caso,  da  água  (massa  volumétrica,  ρ,  viscosidade

dinâmica, μ e temperatura, T),

•  da  agitação  marítima  (altura  de  onda,  H,  período,  T,  ou  o  respectivo

comprimento de onda, L, à profundidade da água, h) e

•  da  obra  (de  uma  dimensão  característica,  D,  por  exemplo,  a  dimensão

horizontal frontal da estrutura, e da frequência própria de oscilação da obra).

As formulações a utilizar para o cálculo de forças dependem do regime

de forças a que a estrutura está sujeita.
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Ainda segundo NEVES et al.(2012), existem quatro regimes de forças

em função do perfil da onda, quando esta alcança a estrutura com incidência

normal:

1.  Regime  estacionário:  a  obra  está  submetida  à  ação  de  uma  onda

estacionária  resultante  da  interação  da  onda  incidente  com  a  refletida.  O

coeficiente  de  reflexão  é  aproximadamente  igual  à  unidade  e  não  ocorre

rebentação  nem  galgamento,  portanto  a  dissipação  e  a  transmissão  são

desprezíveis.  Neste caso,  a  onda apresenta um ventre na parede (reflexão

total) e a distribuição de pressões varia em fase com o aumento da cota da

superfície livre na estrutura,  e que pode ser calculada a partir  da teoria de

ondas que seja representativa da declividade, H/L, e da profundidade relativa,

h/L, em causa.

2. Regime parcialmente estacionário: a onda está quase a rebentar e apresenta

uma frente plana e ligeiramente inclinada sobre a estrutura. A onda sobe sobre

a  estrutura  rapidamente,  transformando  o  seu  campo  de  velocidades,

exatamente antes de alcançar a estrutura, de uma direção horizontal para uma

direção vertical.

É precisamente após o impacto que se geram os picos de pressão de

muito curta duração. A resultante das forças atuantes sobre as estruturas que

se encontram neste regime pode ser calculada mediante a aplicação de teorias

ou modelos que levam em conta tanto o efeito da rebentação sem impacto

como o da reflexão. Há algumas aproximações semi-empíricas que dão bons

resultados para estas condições (por exemplo, Goda, 1974, ou Nagai, 1973);

no  entanto,  é  recomendável  verificar  a  distribuição  de  pressões  por  via

experimental.

3.  Regime com ocorrência de rebentação e impacto: a rebentação da onda

sobre a estrutura é a principal contribuição para a resultante das forças que

atuam sobre ela. A onda alcança a estrutura durante o processo de rebentação

e o impacto dá-se com ar aprisionado entre a coluna de água e a estrutura.

Neste  caso  ocorre  um  primeiro  pico  de  pressão  de  duração  muito  curta,

seguido de uma forte oscilação com uma frequência muito elevada (Peregrine,

2003). Existem modelos analíticos e numéricos que dão uma boa aproximação
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da distribuição de pressões neste regime.

4.  Regime de  onda  após  a  rebentação.  As  ondas  alcançam a estrutura  já

rebentadas, quer por efeito do fundo quer pela interação da onda incidente com

a onda refletida na obra, comportando-se como uma massa de água turbulenta.

Algumas  aproximações  semi-empíricas  dão  bons  resultados  para  estas

condições; no entanto, é recomendável verificar a distribuição de pressões por

via experimental.

Deve-se  ressaltar  que  neste  trabalho  não  serão  considerados  os  efeitos

geotécnicos  e  geológicos,  somente  e  equilíbrio   estático   das  forças

relacionadas ao fluido em contato com a estrutura.

De  acordo  com Neves  et  al.  (2012),  para  analisar  a  estabilidade  ao

deslizamento e ao derrubamento, pode-se considerar o equilíbrio estático do

sistema,  supondo  que  a  ação  é  constante.  Assim,  consideram-se  diversas

hipóteses simplificadoras:

• As forças máximas instantâneas que atuam na estrutura são constantes no 

tempo;

• O sistema estrutura-fundação é considerado rígido até o momento anterior em

que se produz a ruína por deslizamento ou derrubamento,  ou seja,  não há

acumulação de dano mas somente ruína instantânea.
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7. Análise de Dados

7.1. Obtenção de Dados

Para se obter os dados de nível do mar para a confecção de indicadores

de  séries  temporais  de  maré,  utilizou-se  o  trabalho  de  Harari  &

Camargo(1995)lxiii, para os dados de 1945 a 1989; e para os dados de 1990 a

2013, utilizou-o trabalho de Harari &C amargo(2010)lxiv, atém de dados avulsos

provenientes do marégrafo de Torre Grande no Porto de Santos. Nas análises,

foi utilizado o método harmônico de maré (Tidal Liverpool Institute), resultando

uma maré semi-diurna com desigualdade diurna (segundo a classificação do

NR Almirante Santos Franco, sob responsabilidade da Marinha do Brasil lxv).

A linha de costa e a batimetria da região estudada foram obtidas por meio

da  digitalização  das  cartas  náuticas  “Porto  de  Santos  (parte  Sul)”,  com

referência  1713,  arquivada  em 08/12/2017,  “De Santos  a  Paranaguá”,  com

referência 23200 (INT.2125),  arquivada em 16/02/2017. E “Proximidades do

porto de Santos”, com referência 1711,  arquivada em 29/11/2016, fornecidas

pela Marinha do Brasillxvi.
Para  a  digitalização  dos  mapas  foram  utilizados  os  softwares

GlobalMapper 18.2 e QGIS 3.0. Para a interpolação dos dados de batimetria foi

utilizado o módulo RFGRID do software Delft 3D 4.03, com concessão para uso

acadêmico.

7.2. Tratamento de Dados

7.2.1. Séries temporais de nível do mar

Para  o  tratamento  de  dados  utilizou-se  o  software  Matlab  2015,

transformando os dados de nível do mar em formato de texto em gráficos que

facilitam  a  observação.  Além  disso  foi  possível  realizar  a  observação  da

tendência (de aumento ou diminuição) do nível do mar, que serão mostrados

na respectiva seção de resultados do presente trabalho.

7.2.2. Iniciação de simulação numérica de nível do mar da região para

implantação da obra
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De acordo com NOVAK et al. (2007)31, a base de modelos numéricos e

computacionais é um modelo matemático, isto é,  um conjunto de equações

algébricas  e diferenciais  que representam o fluxo.  São equações gerais  da

continuidade  e  equações  de  Navier-Stokes  para  fluxo  turbulento  (incluindo

termos para  tensões turbulentas)  e  /  ou  águas rasas e  equações de Saint

Venant (envolvendo variação de velocidade e / ou concentração no espaço e

no tempo).

As  equações  diferenciais  parciais  mais  simples  que  ocorrem

freqüentemente na engenharia são equações lineares de segunda ordem, as

quais  em dinâmicas de  fluidos  geralmente  assumem a  forma de  equações

hiperbólicas  (ondas),  parabólicas  (difusão)  ou  elípticas  (Laplace).  Para  a

solução destas, condições iniciais e/ou de contorno devem ser dadas.

A solução das equações diferenciais parciais (EDPs) requer, na maioria

dos  casos,  o  recurso  das  soluções  numéricas,  baseadas  em  métodos  de

diferenças finitas, elementos finitos ou volumes finitos, com soluções explícitas

ou  implícitas.  A  estabilidade  numérica,  a  convergência,  a  dissipação  e  a

dispersão são aspectos importantes dos modelos numéricos. O método das

características transforma as EDPs em equações diferenciais comuns ao longo

de certas características, resultando em soluções passo a passo simplificadas.

Existem  muitos  pacotes  de  computadores  disponíveis  para  a  solução  de

problemas de engenharia hidráulica,  mas seu uso bem-sucedido requer  um

bom  conhecimento  básico  de  princípios  físicos,  matemáticos  e  hidráulicos

subjacentes. 

De acordo com a Deltares®,  Delft  3D é um conjunto de softwares de

computador integrado para uma abordagem multidisciplinar, com cálculos em

3D para  áreas  costeiras,  fluviais  e  estuarinas.  Este  software  pode  realizar

simulações de fluxos,  transporte de sedimentos,  ondas,  qualidade da água,

desenvolvimentos morfológicos e ecologia. O conjunto Delft3D é composto de

vários módulos, agrupados em torno de uma interface mútua, podendo interagir

um  com  o  outro.  O  Delft3D-FLOW,  que  é  um  desses  módulos,  realiza  

simulações  hidrodinâmicas  (e  de  transporte)  multidimensional  (2D  ou  3D),
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calculando  fenômenos não-estacionários  de  fluxo  e  transporte,  para  grades

retilíneas ou curvilíneas.  Em simulações em 3D, a grade vertical  é definida

seguindo a abordagem de coordenadas σ.  Exemplos de processamento do

Delft3D – FLOW para a costa do Estado de Segundo podem ser encontrados

em YANG (2016)lxvii. 

Segundo  DELTARES  (2013)lxviii,  o  D3D-FLOW  utiliza  a  grade  C  de

Arakawa para a modelagem hidrodinâmica.  As equações hidrodinâmicas do

escoamento e do transporte de substâncias são resolvidas através do método

de  diferenças  finitas,  permitindo  a  simulação  de  transportes  resultantes  de

marés, de descargas fluviais e de efeitos meteorológicos, incluindo o efeito de

diferenças  de  massa  específica  devido  a  vazões  fluviais  e  gradientes

horizontais dos campos de temperatura e salinidade.

O  D3D-FLOW  resolve  equações  derivadas  das  equações  de  Navier-

Stokes: equações do movimento da água do mar nas direções x e y, para a

obtenção  das  componentes  zonal  e  meridional  das  correntes;  equação  do

movimento  da  água  do  mar  na  direção  z,  aproximada  para  a  coordenada

vertical σ, que é reduzida para a relação hidrostática; equação da continuidade,

para  a  obtenção  da  elevação  do  nível  do  mar  e  para  a  obtenção  da

componente vertical das correntes; e equações de difusão de temperatura e de

salinidade.

                          (1)

                           (2)

                                                                                                  (3)

                                                                                 (4)

       (5)
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       (6)

Sendo  U,  V  e  W  as  componentes  zonal,  meridional  e  vertical  das

correntes,  respectivamente;  t  o  tempo;  H a profundidade;  f  o  parâmetro de

Coriolis e ρ a massa específica da água.

∇Px e  P∇ y são gradientes  de pressão hidrostática  nas direções x  e y,

respectivamente;  F∇ x e F∇ y  gradientes de tensão radial  nas direções x e y,

respectivamente; AV é o coeficiente de viscosidade turbulenta vertical; Mx e My

são fontes adicionais de movimento nas direções x e y, respectivamente; P a

pressão hidrostática; g a aceleração da gravidade; η é a elevação do nível do

mar; Q representa fontes de contribuições por unidade de área de descarga

fluvial;  T é  a  temperatura;  S é  a  salinidade;  DH é  o  coeficiente  de  difusão

horizontal; σmm é o número de Prandtl-Schmidt para misturas moleculares; e,

por  fim,  FT e  FS são  fontes  adicionais  de  temperatura  e  salinidade,

respectivamente.

Para a simulação foi confeccionada uma grade inclinada em -30°, tendo

em vista  que,  desta forma, conseguiríamos abranger  a região de Ponta da

Praia em uma posição em que a grade seria refinada na região de bastante

influência  das  inundações,  sem  desperdício  de  tempo  de  processamento

refinado em áreas de menor influência (Figura 13). Os limites de grade foram

em latitude entre 23,93° e 24,13° Sul e em longitude entre 46,45° e 46,20°

Oeste, aproximadamente (Figura 13). Com espaçamento de cerca 0,002° em

∆x e ∆y, sendo que foi feito um refinamento nas proximidade da Ponta da Praia

obtendo-se espaçamento de aproximadamente 0,0002°, portanto, cerca de 25

metros.
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Figura 13 – Grade utilizada para as simulações numéricas.

 Fonte: Confeccionada pelo autor com auxílio do módulo RFGRID do Delft 3D.

Com a grade citada e os pontos de batimetria das cartas náuticas, foi

realizada a interpolação da batimetria para os pontos de grade, com auxílio do

módulo RFGRID do Delft3D para inserção no modelo numérico.

Utilizaram-se 5 pontos de observação, para geração de seríes temporais

dos resultados do modelo, os quais foram inseridos por meio do módulo Flow

do Delft3D,  assim como os pontos  secos da região  (pontos  terrestres).  Os

pontos de observação foram selecionados sendo:  o  primeiro na entrada do

canal  próximo à Ponta da Praia;  o  segundo nas proximidades do canal  de

navegação, um pouco mais afastado da Ponta da Praia; e os outros 3 mais

afastados  da  costa,  de  forma  que  se  pudesse  observar  o  comportamento

progressivo  da  hidrodinâmica  ao  longo  da  profundidade.  Inicialmente,  foi
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realizada uma simulação hidrodinâmica 2D, somente para a forçante de maré

astronômica; nesta simulação, foram realizados os cálculos para toda a grade

considerando uma única camada, de modo que em cada ponto de grade foram

obtidos os valores médios na coluna d’água. Após realizar a simulação de maré

com a versão 2D, foram realizadas outras simulações, considerando todas as

forçantes da circulação, em padrão 3D.

Para  a  obtenção  de  condições  nos  contornos  abertos  (formato  BND)

representativas  das  forçantes  astronômicas  (formato  BCA),  foi  utilizado  o

software Delft DashBoard, que utiliza o TPXO 7.2 Global Inverse Tide Model.

Após a obtenção dos arquivos BND e BCA, preparou-se o arquivo MDF no

módulo  FLOW  do  Delft3D.  Este  arquivo  de  entrada  do  Delft3D-FLOW,

chamado de arquivo “Master Definition Flow” (arquivo MDF) é o que contém

todas as informações (dados e parâmetros de simulação) para executar uma

simulação de fluxo.

Para iniciarmos os trabalhos, realizamos simulações 2D, para observar o

comportamento  do  mar  na  região  apenas  sob  efeito  das  marés.  Nas

simulações  hidrodinâmicas  2D,  foram  utilizadas  como  forçantes  apenas  as

marés nos contornos abertos da grade (Tabela 1). Foram selecionadas todas

as  componentes de maré níveis (M2 , S2 , N2 , K2 , K1 , O1 , P1 , Q1 , Mf, Mm

e Ssa). Essas forçantes foram mantidas também nas simulações posteriores

(3D), quando foram incluídas forçantes meteorológicas e de massa específica.
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Modo Componente Descrição

Semi-Diurna

M2 Lunar principal

S2 Solar principal

N2 Lunar elíptica

K2 Declinação lunar-solar

Diurna

K1 Declinação lunar-solar

O1 Lunar principal

P1 Solar principal

Q1 Lunar elíptica

Longo Período

Mf Lunar quinzenal

MM Lunar mensal

Ssa Semi-anual solar

Tabela 1 - Componentes de maré consideradas pelo Delft DashBoard, com

base nos dados do TPXO. Fonte: YANG (2016)lxix

Foi  simulado  o  mês  de  agosto  de  2016,  que  se  caracterizou  pela

ocorrência  de  eventos  extremos  associados  a  intensas  frentes  frias.  Foi

utilizado o Greenwich Mean Time (GMT), com passo de tempo de um minuto.

Antes da simulação de agosto de 2016, foram simulados os meses junho e

julho de 2016, a partir de condição inicial  de repouso (elevações e correntes

iguais  a  zero  em toda  a  grade),  para  se  obter  equilíbrio  hidrodinâmico  do

modelo no período de interesse. Como saída do modelo, foram obtidos valores

de elevação do nível do mar e correntes.

Resultados na forma de séries temporais e distribuições espaciais foram

obtidos, tanto nas simulações 2D como nas 3D. Para a análise estatística de

séries  temporais  das  variáveis  envolvidas  nas  simulações  hidrodinâmicas,
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foram selecionados 20 pontos de monitoramento, que se localizam dentro da

grade ao longo de quatro radiais, contendo cinco pontos cada.

7.3. Trabalhando com o módulo WAVE do Delft 3D

O módulo Delft3D-WAVE pode ser  usado com o intuito  de  simular  a

evolução das ondas geradas pelo vento nas águas costeiras. Este módulo leva

em consideração a geração de ondas pelo vento, as interações não lineares e

a dissipação de ondas, para uma determinada topografia de fundo, campo de

vento, nível de água e campo de corrente em águas profundas, intermediárias

e rasas.

O módulo WAVE pode usar os arquivos de saída das simulações do

módulo FLOW anteriores ou pode ser simulado independentemente. No nosso

caso realizamos a simulação conjunta de dados FLOW para simulação WAVE,

tendo em vista simplesmente uma maior garantia de que os dados do FLOW e

WAVE fossem compatíveis.

Atualmente, dois modelos de onda estão disponíveis no Delft3D (ambos

do tipo de média de fase). Eles são o modelo de onda HISWA de segunda

geração (Holthuijsenet al., 1989) e, seu sucessor, o modelo de onda SWAN de

terceira geração (Booijet al., 1999; Riset al., 1999). O modelo de onda SWAN é

atualmente a opção padrão dentro de Delft3D, tendo sido utilizado no presente

trabalho. 

Este modelo leva em consideração os seguintes efeitos:

 Propagação de ondas no tempo e no espaço, refração devido a corrente e

profundidade,  deslocamento  de  frequência  devido  a  correntes  e

profundidade não estacionária.

 Geração de ondas pelo vento.

 Interações de três e quatro ondas.

 Whitecapping, fricção inferior e quebra induzida por profundidade.

 Dissipação  devido  à  vegetação  aquática,  fluxo  turbulento  e  lama  fluida

viscosa.

 Propagação de laboratório para escalas globais.
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 Transmissão através e reflexão (especular e difusa) contra obstáculos.

 Difração

Os cálculos do SWAN podem ser feitos a partir de uma grade regular,

curvilínea ou uma malha triangular, em um sistema de coordenadas cartesiano

ou  esférico.  Neste  trabalho  foi  utilizada  uma  grade  retangular  com

espaçamento variável.

 O  SWAN  fornece  as  seguintes  informações  principais  de  saída  (arquivos

numéricos contendo series temporais e distribuições espaciais):

 Espectros uni dimensionais e bidimensionais,

 Alturas de onda significativa e períodos de onda,

 Direção média das ondas e propagação direcional,

 Termos de fonte espectral uni e bidimensional,

 Raiz quadrada-média do movimento orbital,

 Dissipação,

 Força induzida pelas ondas.

Como observação, o SWAN não considera o espalhamento de Bragg e o

tunelamento de ondas.

O modelo SWAN baseia-se na equação de equilíbrio da ação espectral

discreta (em todas as direções e frequências).  O SWAN calcula a evolução de

ondas aleatórias de ondas curtas em regiões costeiras com águas profundas,

intermediárias e rasas e correntes ambientes. O modelo também considera a

propagação  (refrativa)  devido  à  corrente  e  profundidade  e  representa  os

processos de geração de ondas pelo  vento,  dissipação,  fricção de fundo e

quebra de onda induzida pela profundidade, além de interações não-lineares

onda-onda explicitamente, com formulações de última geração. O bloqueio das

ondas por correntes também é explicitamente representado no modelo. Para

evitar o tempo excessivo de processamento e obter um modelo robusto em

aplicações  práticas,  foram  aplicados  esquemas  de  propagação  totalmente

implícitos. O modelo SWAN foi validado e verificado com sucesso em vários

casos de campo e de laboratório.
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Para  prepararmos  o  processamento  do  WAVE  utilizamos  o  arquivo

chamado TPAR, que especifica as condições de contorno variáveis no tempo e

no espaço. 

Os  arquivos  TPAR contém parâmetros  de  onda  não  estacionários.  Um

arquivo TPAR é para apenas uma seção dos limites; assim, para cada borda

fazemos um TPAR. O arquivo TPAR tem a string TPAR na primeira linha do

arquivo e cada linha contém 5 informações: 

 O primeiro é o tempo (notação ISO)

 O segundo é o Hs – altura significativa de onda

 O terceiro é o período médio ou de pico, dependendo da escolha dada

no Swan Spectral Spaceunder.

 O quarto é  a direção de pico 

 O quinto é a distribuição direcional

Em resumo, os passos adotados foram:
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7.4.  Normas  que  direcionam  a  resistência  dos  elementos

construtivos

Inúmeras soluções construtivas podem ser propostas para se construir

uma contenção às  inundações.  Marítimas.  A NBR 11682(2006) lxx, define  os

estudos relacionados à estabilidade de encostas e às minorações dos efeitos

de sua instabilidade em áreas específicas.

Esta  norma  indica  que  devem  ser  feitos  procedimentos  preliminares

antes de se efetuar um projeto de estabilidade e proteção de encostas. Estes

procedimentos preliminares visam o conhecimento das características do local,

a consulta a mapas e levantamentos disponíveis, a verificação de restrições

legais e ambientais, a elaboração de laudo de vistoria de geólogo (podem ser

programadas investigações geotécnicas e/ou instrumentais preliminares para

consolidação do laudo de vistoria), a avaliação da necessidade de implantação

de medidas emergenciais  e  a  programação de investigações geotécnicas e

geológicas. 

De acordo com a norma,  também, devido ao risco presente na região

em  que  for  realizar  a  obra,   na  elaboração  do  projeto  de  contenção  de

inundações,  deve  ser  considerada  a  implantação  de  medidas  emergenciais

para a proteção de vidas e de propriedades, em situações de risco iminente, de

acordo com projeto de evacuação emitido pelo corpo de bombeiros. Também

devem ser consideradas passagens de emergência e sistema de alerta ligado

às informações de previsão do tempo. Assim, em caso de detecção de ondas e

ventos  com intensidade superiores  à  média,  pode ser  lançado um alerta  e

deve-se efetuar os procedimentos de evacuação dos locais de risco.

O objetivo principal  das investigações é definir  seções transversais e

longitudinais à encosta que representem, com a maior fidelidade possível, as

características  topográficas  e  geológico-geotécnicas  do  talude  em  estudo,

ressaltando a estratigrafia e as propriedades geomecânicas.

De acordo com a NBR 8044 (2013)lxxi,  deve-se elaborar os seguintes

estudos antes de se efetuar qualquer obra em encostas:
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a)  seções  geológico-geotécnicas  resultantes  da  interpretação  das

investigações.;

b) solução para eventual tratamento das fundações da barragem e estruturas

anexas;

c) especificações básicas para o maciço da barragem e fundação do maciço e

estruturas anexas;

d) identificação de área(s) de empréstimo;

e) definição da largura da crista e inclinação dos taludes;

f) drenagem interna do maciço de terra;

g) proteção e drenagem superficial dos taludes;

h) sistema de fechamento e desvio do rio;

i) instrumentação dos maciços (aterro e fundação), definidos com detalhamento

suficiente de maneira a permitir a quantificação dos trabalhos;

As investigações e levantamentos necessários para o desenvolvimento

de um projeto geotécnico, antes da implantação do sistema, devem portanto

obedecer a norma NBR 8044. 

O  perfil  geológico-geotécnico  obtido  a  partir  das  investigações  do

terreno,  e  compreendendo  as  camadas  do  solo  e  rochas,  com  suas

características físicas e mecânicas, constitui  um elemento obrigatório para o

estudo/projeto de estabilização da encosta.

De acordo com Coutinho e Severo(2009) lxxii a investigação e obtenção

de parâmetros de projetos para a análise da estabilidade de encostas e taludes

é essencial,  pois  faz  parte  do  processo de caracterização geotécnica  e  da

obtenção  (em  campo  e  laboratório)  das  propriedades  e/ou  parâmetros

relevantes para a execução de projetos de engenharia, com vistas à obtenção

da estabilidade requerida para materiais e solos susceptíveis a deslizamentos.

É importante, a partir destes dados, obter uma de caracterização geotécnica,

com a análise de risco e consideração de fatores de causas. Aspectos básicos

do comportamento  dos solos em geral,  e  em particular,  de solos residuais,
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colúvios  e  sedimentos,  devem  ser  discutidos;  com  ênfase  em  aspectos

referentes  à  caracterização,  índice  de  vazios,  permeabilidade,  resistência

saturada  (pico  e  residual)  e  não-saturada,  e  influência  da  sucção  no

comportamento dos solos. 

Assim,  para  a  implantação  de  um  projeto,  deverá  ser  realizado

levantamento topográfico, que deverá indicar claramente o contorno da área

escorregada  (se  for  o  caso),  a  locação  das  investigações  geotécnicas  (se

disponível),  construções  eventualmente  existentes  e  quaisquer  outras

estruturas, vias públicas, cursos e surgências de água, afloramentos e blocos

de rocha, bem como fendas, trincas e abatimentos no terreno.

Além da execução de sondagens e posterior análise laboratorial, para

caracterização  da  encosta  e  determinação  da  estratigrafia  do  terreno.  O

número de sondagens deve ser tal que permita uma interpretação adequada do

maciço, especialmente das regiões potencialmente instáveis ou afetadas pelas

obras a serem realizadas.

Os  testemunhos  de  rocha  obtidos  através  das  sondagens  rotativas

deverão ser classificados por geólogo, identificando-se o tipo de rocha, grau de

alteração e fraturamento. As investigações geotécnicas de campo devem ser

direcionadas para obtenção do perfil  geotécnico que orientará o modelo de

cálculo de estabilidade.

O monitoramento de uma encosta em uma fase preliminar, ou durante o

próprio  desenvolvimento  do  projeto,  pode,  em  certos  casos,  ser  um  dado

importante  de  investigação  do  terreno.  Neste  caso,  a  instalação  de

instrumentos para controle do nível piezométrico e dos movimentos (horizontais

e  verticais)  da  encosta  deverá  ser  programada  juntamente  com  as

investigações geotécnicas.

Em casos especiais, em que o projetista identificar a necessidade de

monitoramento  após  a  conclusão  das  investigações  na  encosta,  deverá

especificá-la  no  projeto  ou  em  documentação  adicional  durante  a  fase  de

realização do serviço ou obras.
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Ainda segundo as recomendações da norma, ao fim da obra, o executor

deverá elaborar um manual/tutorial a ser encaminhado ao proprietário. Neste

manual, deverão constar todas as providências em termos de manutenção da

obra a serem seguidas pelo proprietário. Tanto o tipo de serviço a ser realizado

quanto a sua periodicidade deverão ser definidos no manual.

As recomendações constantes do manual devem ter por objetivo manter

as características de sua concepção e utilização.

Caso haja indicação de projeto, ou necessidade definida durante ou após

as  obras  de  estabilização  das  encostas,  de  acompanhamento  do  seu

comportamento com instrumentação, todo o serviço deverá ser executado de

acordo com planejamento específico.
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8.  Resultados obtidos;

8. 1. Análise de séries temporais de dados

O primeiro estudo feito foi a análise das séries temporais de nível do mar

obtidas de 1945 a 1990, por meio de marégrafos, e de 1993 a 2013, por meio

de satélites altimétricos. Com o auxílio de programação em linguagem Matlab,

utilizada  com  licença  gentilmente  cedida  à  comunidade  USP para  fins  de

pesquisa científica, foi possível obter a série de dados de marégrafo mostrada

na Figura 14.

Figura 14 – Dados de nível do mar (em cm) de 1945 a 1990, obtidos por

meio de marégrafo na região de Santos e tendência (em cm/ano).

Fonte: Produzido pelo autor.

Observa-se que a tendência de aumento do nível do mar, para o período

de 1945 a 1990, foi de 0,0054912 cm/ano.
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Figura 15 – Dados de nível do mar (em cm) de 1993 a 2013, obtidos por meio

de satélites altimétricos, na região de Santos e tendência (em cm/ano).

 Fonte: Produzido pelo autor a partir de dados de HARARI (2013).

Observa-se que a tendência de aumento do nível do mar, para o período

de 1993 a 2014, foi de 0,26675 cm/ano.

A taxa de aumento do nível do mar no período de 1993 a 2014 foi bem

maior que a de 1945 a 1990, pode-se inferir que isso ocorreu pois as séries

foram obtidas  por  períodos  diferentes.  Os  métodos  de  obtenção  de  dados

também foram métodos diferentes, sendo o primeiro por dados de marégrafo e

o segundo por dados altimétricos, já que o marégrafo da região foi desativado

após 1990 e não foi mais possível se obter dados a partir deste.

Essas  taxas  de  aumento  indicam  que  a  poluição  atmosférica,  a

urbanização e a impermeabilização do solo vêm sendo agravados nas últimas

décadas. 

Esta breve análise de elevação de nível do mar pode servir de ponto de

partida para novos trabalhos sobre as causas do aumento do nível do mar. Não

se pode, neste momento, relacionar este aumento de nível do mar diretamente
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com o Aquecimento Global. Para tanto seria necessário um estudo detalhado

sobre as concentrações de CO2 na região neste período, atrelado a um estudo

das previsões do aumento ou diminuição cíclico natural  do nível do mar na

região de acordo com a hidrodinâmica natural da região. Além de uma análise

detalhada das interações oceano-atmosfera neste período. Assim, poderia ser

possível fazer inserções significativas sobre este assunto tão importante para o

cenário científico atual e de ligação direta com a sociedade.

Deve-se ressaltar que não é possível negar que o nível do mar tem uma

tendência de aumento nesta região e este é um cenário alarmante.

De acordo com MORETTIN (2014)lxxiii, a análise de Fourier pode ser vista

como o  algoritmo a  ser  usado quando  tratamos de  processos  estocásticos

estacionários,  pois  esta  análise  é  a  ferramenta  ideal  para  determinar

periodicidades em tais processos. Na análise de séries temporais, resultantes

da observação de processos estocásticos, um objetivo básico é o de aproximar

uma  função  do  tempo  por  uma  combinação  linear  de  harmônicos

(componentes senoidais). No caso das marés conhecemos as frequências e

queremos estimar as amplitudes e fases. A análise de Fourier clássica é usada

para estudar funções ou sinais determinísticos.

Segundo  MORETTIN  (2014)lxxiv a  Transformada  discreta  de  Fourier  é

muito  importante nas aplicações físicas,  para  se estimar  o espectro de  um

processo estacionário. O cálculo direto da transformada envolve N² operações

complexas;  no  entanto,  usando  um  algoritmo  chamato  fft  (Fast  Fourier

Transform), ela pode ser calculada. Esta transformada é formulada em tempo

discreto  e  frequência  discreta.  Sendo   λn  as  frequências  de  Fourier  na

sequência fj, supondo um número finito  de valores amostrados de f(t), para  0

<  t  <  T,  a  saber,  f0,  f1,  …,  fN-1,  nos  pontos  tj  =  (t/N)j,  j=  0,  1,  …,  N-1  a

transformada discreta de Fourier é dada por:

                                                     (7)

A transformada inversa é:
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                                                  (8)

E, de acordo com o Teorema de Parseval:

                                                    (9)

Com  as seguintes relações, para n = 1, 2 ,… , N; e k qualquer inteiro:

                                             (10A)

                                             (10B)

                                           (10C)

É possível obter uma relação entre os verdadeiros coeficientes de Fourier

e os discretos

Assim, utilizamos esta transformada discreta de Fourier para analisar o

espectro do processo observado nos dados de nível do mar obtidos a partir de

marégrafo  de  1945  a  1990  (Figura  16).  Observamos,  neste  espectro,  a

predominância da componente anual, com amplitude em trono de 5 cm.

Também utilizamos a  transformada discreta  de Fourier  para  analisar  o

espectro do processo observado nos dados de nível do mar obtidos a partir de

satélites, de 1993 a 2014 (Figura 17), o qual novamente indica a predominância

da componente anual, com 5 cm de amplitude.
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Figura 16 - Transformada Discreta de Fourier a partir de dados de nível do mar

obtidos por marégrafo em Santos, de 1945 a 1990. Fonte: produzido pelo autor.
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Figura 17 - Transformada discreta de Fourier a partir de dados de nível do mar

obtidos por satélites altimétricos em Santos, de 1993 a 2014. Fonte: produzido

pelo autor.

Além  dos  dados  de  nível  do  mar,  foi  possível  analisar  máximos

observados nos períodos amostrados.
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Para o período de 1945 a 1990, temos a série temporal de máximos na

Figura 18. Observa-se que a tendência de aumento dos máximos de nível do

mar para o período de 1945 a 1990 foi de 3,2268 cm/ano.

Figura 18 – Série de máximos de nível do mar (em cm) de 1945 a 1990,

obtidos por meio de marégrafos, na região de Santos e tendência (em cm/ano).

 Fonte: Produzido pelo autor.

A  série  de  máximos  obtidos  pelo  marégrafo  foi  reamostrada  para

intervalos  de  tempo  constantes  e  submetida  a  análise  pela  transformada

discreta  de  Fourier,  obtendo-se  o  resultado  mostrado  na  Figura  20,  com

diversas periodicidades entre 0,5 cm e 1,0 cm.
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Figura 20 - Transformada discreta de Fourier da série de máximos de nível do

mar, obtidos a partir de marégrafo em Santos, de 1945 a 1990. Fonte:

Produzido pelo autor.

Para o período de 1993 a 2014, temos a série de máximos apresentada

na Figura 21, cuja tendência de elevação foi de 3,1917 cm/ano.
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Figura 21 – Série de máximos de nível do mar (em cm) de 1993 a 2014,

obtidos por meio de satélites, na região de Santos e tendência (em cm/ano).

 Fonte: Produzido pelo autor.

A série de máximos obtidos pelos satélites altimétricos foi  reamostrada

para intervalos de tempo constantes e submetida a análise pela transformada

discreta  de  Fourier,  obtendo-se  o  resultado  mostrado  na  Figura  22,  com

diversas periodicidades entre 1,0 cm e 1,5 cm.
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Figura 22 - Transformada discreta de Fourier da série de máximos de nível do

mar, obtidos a partir de satélites em Santos, de 1993 a 2014. 

Fonte: Produzido pelo autor.
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8. 2. Modelagem hidrodinâmica 2D e 3D

Por meio do software Delft 3D, obtivemos valores de nível do mar (em

metros), de componentes de correntes (em metros por segundo) e intensidade

de correntes (em metros por segundo) ao longo do mês de agosto de 2016, em

intervalos horários. Inicialmente, estes valores são provenientes da modelagem

2D, utilizando-se somente de forçantes de marés.

Os 5 pontos de observação foram escolhidos segundo distância gradativa

da  Costa  direcionada  a  partir  da  Ponta  da  Praia,  permitindo  o

acompanhamento da evolução dos resultados do modelo (Figura 23).

A seguir realizamos a modelagem 3D, utilizando dados meteorológicos do

Climate Forecast System Reanalysis (CFSR), produzidos pelo National Center

for  Atmospheric  Research  (NCAR), do  National  Center  for  Environmental

Prediction (NCEP). O NCEP atualizou o CFS para a versão 2 em 30 de março

de 2011. Dados de nível médio do mar e perfis de temperatura e salinidade nas

bordas da grade foram especificados a partir de resultados do modelo global

oceânico europeu do CMEMS – Copernicus Marine Environment Monitoring

Service.

A seguir mostraremos os resultados obtidos por meio da modelagem 3D,

começando pelas séries temporais de nível do mar e correntes, nos 5 pontos

de observação (Figuras 24 a 28). A partir das séries nos pontos de observação

escolhidos foi  possível  escolher  os  melhores  períodos de análise  de níveis

extremos positivos e negativos, no período simulado.
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Figura 23 – Pontos de observação escolhidos na grade, tendo os índices

de (linha, coluna): (55, 73); (32, 56); (27, 44); (36, 27) e (50, 9).

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina Matlab.
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Figura 24 - Resultados do modelo de nível do mar (em metros), vetores das

correntes (em metros por segundo) e intensidade das correntes (em metros por

segundo) no ponto de observação (55,73). 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina Matlab.
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Figura 25 - Resultados do modelo de nível do mar (em metros), vetores das

correntes (em metros por segundo) e intensidade das correntes (em metros por

segundo) no ponto de observação (27,44). 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina Matlab.
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Figura 26 - Resultados do modelo de nível do mar (em metros), vetores das

correntes (em metros por segundo) e intensidade das correntes (em metros por

segundo) no ponto de observação (32,56). 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina Matlab.
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Figura 27 - Resultados do modelo de nível do mar (em metros), vetores das

correntes (em metros por segundo) e intensidade das correntes (em metros por

segundo) no ponto de observação (36,27).

 Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina matlab.
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Figura 28 - Resultados do modelo de nível do mar (em metros), vetores das

correntes (em metros por segundo) e intensidade das correntes (em metros por

segundo) no ponto de observação (50,9).

 Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D e rotina Matlab.

95



Ponto nm_max (m)
Nível do mar em relação ao

fundo(m)

(55, 73) 0,73 10,73

(32, 56) 0,75 13,70

(36, 27) 0,73 15,72

(27, 44) 0,74 11,99

(50, 9) 0,73 19,41

Tabela 2 - Pontos de Observação, níveis máximos e níveis do mar em relação

ao fundo, no período de interesse. Fonte: Produzido pelo autor, gerado pelo

software Delft 3D.

A partir dos resultados do processamento do modelo hidrodinâmico Delft

3D foram obtidos os valores máximos de nível médio do mar em agosto de

2016,  para os 5 pontos de observação selecionados (Tabela 2).  Não foram

analisados os níveis mínimos do mar, pois não afetam as inundações.

A maior inundação, na região da Ponta da Praia, ocorreu no dia 21 de

agosto  às  18h  -3GMT  (21h  +0GMT).  Assim,  escolhemos  este  dia  para

analisarmos os resultados do modelo,  por meio da ferramenta Quickplot  do

Delft  3D. Neste dia podemos observar níveis médios do mar acima de 0,70

metros (Tabela 2).

Além dos 5 pontos de observações, foi selecionada uma secção contínua

de  pontos  de  grade  nas  proximidades  da  Ponta  da  Praia,  para  análise

detalhada  dos  resultados  de  modelagem,  localizada  na  Figura  29.  Nesta

secção, foram analisados os perfis verticais de propriedades calculadas pelo

modelo,  por  meio  da  ferramenta  Quickplot  do  Delft  3D.  Observa-se  uma

marcante influência do canal feito artificialmente para a passagem de barcos

até o porto de Santos; como esta área tem dragagens periódicas, os resultados

apresentados representam a situação encontrada especificamente neste dia. 
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As Figuras 30 a 35 apresentam os resultados do modelo para os perfis

verticais na secção delimitada na Figura 29, para as variáveis:  temperatura,

salinidade, massa específica, magnitude das correntes, pressão hidrostática e

energia turbulenta. Nessas figuras, as posições geográficas são relativas ao

datum WGS 84 (World Geodesic System). 

Dentre os perfis verticais de variáveis calculados pelo modelo na região

próxima à Ponta de Praia, a pressão hidrostática (Figura 34), é de particular

importância; valores em torno de 20000 kg/m/s², próximo à superfície, devem

ser considerados no projeto de contenção de inundação. 
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Figura 29 - Seção para análise de dados na região de interesse da grade.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 30 - Resultados de temperatura do modelo numérico, na secção vertical

próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT).

Níveis em metros, temperatura em graus Celsius. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 31 - Resultados de salinidade do modelo numérico, na secção vertical

próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT).

Níveis em metros, salinidade em ppt. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 32 - Resultados de massa específica do modelo numérico, na secção

vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h

-3GMT). Níveis em metros, massa específica em kg/m3. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 33 - Resultados de magnitude da velocidade do modelo numérico, na

secção vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h

+0GMT, 18h -3GMT). Níveis em metros, magnitude em m/s. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 34 - Resultados de pressão hidrostática do modelo numérico, na secção

vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h

-3GMT). Níveis em metros, pressão hidrostática em kg/m/s².

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 35 - Resultados de energia turbulenta do modelo numérico, na

secção vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de 2016 (21h

+0GMT, 18h -3GMT). Níveis em metros, energia turbulenta em m2/s2.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

A seguir, são apresentados valores ao longo da secção próxima à Ponta

da Praia, referentes à tensão de cisalhamento no fundo e número de Froude

para a superfície (indicando os locais de maior turbulência), nas Figuras 36 e

37.
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Figura 36 - Resultados de tensão de cisalhamento no fundo do modelo

numérico, na secção vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de

2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT). Níveis em metros, tensão em kg/m/s2.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 37 - Resultados de número de Froude na superfície do modelo

numérico, na secção vertical próximo à Ponta da Praia, em 21 de agosto de

2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT). Níveis em metros.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

A seguir veremos os resultados obtidos no modelo 3D, em magnitude das

resultantes de velocidade, tendo em vista uma divisão em 15 camadas sigma,

para o dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT). Os resultados são

referentes à primeira camada (a mais próxima à superfície), a sétima camada

sigma (camada intermediária)  e  a  décima quinta camada (mais próxima ao

fundo), nas Figuras 38 a 40.
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Figura 38 - Resultados de intensidades de corrente do modelo numérico, para

o dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT), na primeira camada.

Intensidade em m/s.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 39 - Resultados de intensidades de corrente do modelo numérico, para

o dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT), na camada

intermediária. Intensidade em m/s. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 40 - Resultados de intensidades de corrente do modelo numérico,

para o dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT), na camada do

fundo. Intensidade em m/s.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

A seguir,  são apresentadas as  distribuições de vetores  de correntes  e

intensidade de ventos no instante de interesse, 21 de agosto de 2016 (21h

+0GMT, 18h -3GMT), em toda a grade, nas Figuras 41 e 42.
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Figura 41 - Resultados de vetores de corrente do modelo numérico, para o

dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT), na camada de superfície.

Intensidade em m/s.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 42 – Dados de intensidades de vento na superfície do CFS, para o

dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT, 18h -3GMT). Intensidade em m/s.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

A seguir,  serão apresentadas as distribuições de batimetria instantânea

em 21 de agosto de 2016 (20h +0GMT, 17h -3GMT) e as oscilações do nível do

mar em relação à média, no dia da cheia e no dia posterior,  quando foram

atingidos os níveis mais altos, causando inundações extremas, com valores de

0,8m no dia 21/08/2016 às 18h, e aproximadamente 1,2m às 5h e às 6h do dia

22/08/2016 (-3GMT), na região da Ponta da Praia (Figuras 43 a 46).
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Figura 43 – Batimetria (em metros), em 21 de agosto de 2016 (20h

+0GMT, 17h -3GMT).

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados de mapa supracitados,

GlobalMapper, RFGRID e software Delft 3D.
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Figura 44 – Variação do nível do mar em relação à média, no dia

21/08/2016 às 21h+0GMT, 18h -3GMT), em metros.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 45 – Variação do nível do mar em relação à média, no dia

22/08/2016 às 08h+0GMT, 05h -3GMT), em metros.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 46 - Variação do nível do mar em relação à média, no dia

22/08/2016 às 09h+0GMT, 06h -3GMT), em metros.

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

A seguir  veremos  os  resultados  obtidos  pelo  módulo  de  ondas,  para

analisarmos as amplitudes significativas a serem consideradas na concepção

de projeto de contenção de inundações.

O Wave fornece diversos resultados, entretanto para propor a solução a

uma construtiva  iremos  enfatizar  a  força  induzida  de  ondas  (wave  induced

force,  N/m²),  transporte  de  energia  (W/m),  altura  significativa  de  onda  (m),

dissipação de energia (N/ms) e velocidade de corrente (m/s) – ver Figuras 47 a

51.

Utilizaremos os dados extremos do dia em que se registrou a máxima

elevação do nível médio do mar citada anteriormente. Deve-se ressaltar que

podem ocorrer extremos positivos mais intensos, se considerado um período
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maior;  e,  em  caso  de  real  implantação  do  projeto,  deve-se  considerar  um

período maior de anos para a obtenção de dados extremos.

Foi, portanto, selecionado, em função das alturas das ondas, o instante

referente a 21 de agosto de 2016 (22h +0GMT, 19h -3GMT). Pode-se observar,

por meio dos resultados obtidos, que as ondas na parte mais externa da grade

chegaram a até 4,5m de altura significativa, mas próximo à região onde se

almeja construir a estrutura de contenção das inundações, na Ponta da Praia,

foram obtidos valores máximos de 1,5m aproximadamente.

Figura 47 - Resultados do modelo numérico para a força induzida das

ondas de superfície (em N/m²), para o dia 21 de agosto de 2016 (21h +0GMT,

18h -3GMT).

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 48 - Resultados do modelo numérico para o transporte de energia

das ondas (em m*kg/s3), para o dia 21 de agosto de 2016 (22h +0GMT, 19h

-3GMT).

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 49 - Resultados do modelo numérico para a altura significativa das

ondas (em m), para o dia 21 de agosto de 2016 (22h +0GMT, 19h -3GMT).

 Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 50 - Resultados do modelo numérico para a dissipação da energia

das ondas (em m*kg/s3), para o dia 21 de agosto de 2016 (22h +0GMT, 19h

-3GMT). 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.
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Figura 51 - Resultados do modelo numérico para a magnitude das

correntes (em m/s), para o dia 21 de agosto de 2016 (22h +0GMT, 19h -3GMT).

Fonte: Produzido pelo autor a partir do software Delft 3D.

8.3. Análise Estatística

De acordo com Cheng, Burau e Gartner (1991) apud BATISTA (2016)lxxv é

recomendado que um modelo numérico seja validado, através da comparação

dos seus resultados com observações ou resultados de outros modelos, para

que  possa  ser  usado  como  ferramenta  de  pesquisa  de  processos

hidrodinâmicos. A validação auxilia na indicação de possíveis erros no modelo,

para que este seja aperfeiçoado, de modo a aumentar a confiabilidade em sua

habilidade de reproduzir os eventos de interesse.
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A seguir iremos comparar os dados do modelo produzidos pelo Delft3D

com  os  dados  do  modelo  HYCOMlxxvi.  Tendo  em  vista  que  a  grade  que

adotamos cobre pequena área, só há um ponto de comparação do HYCOM

presente na grade do modelo Delft3D.

O  processo  de  validação  dos  resultados  se  baseia  em  métodos

estatísticos, como a correlação linear, o erro médio absoluto e o parâmetro Skill

de Willmott (1981)lxxvii. A seguir, são detalhados todos os parâmetros utilizados

na comparação dos resultados dos dois modelos, cujas séries temporais de

resultados são denotadas como  Obs (para o HYCOM) e  Mod (para o Delft),

tendo índice temporal i, com i variando de 1 até n. Estas séries tem valores

médios Modmed e Obsmed, e o range do fenômeno corresponde à diferença

entre os valores mínimo e máximo de Obs.

O método do Erro relativo absoluto médio (Relative Mean Absolute Error -

RMAE), é definido através da Equação (11):

RMAE=
∑
i=1

n

(Obs(i )−Mod (i) )

∑
i=1

n

(Obs( i) )

                            (11)

O  RMAE  que  indica  maior  proximidade  dos  dados  comparados  se

corresponder a zero, de modo que a qualidade dos resultados de modelagem

apresenta  classificação  de  acordo  com  os  valores  da  tabela  a  seguir

(WALSTRA et al., 2001lxxviii).
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RMAE Classificação

RMAE<0,20 Excelente

0,20<RMAE<0,40 Bom

0,40<RMAE<0,70 Razoável

0,70<RMAE<1 Ruim

RMAE>1 Péssimo

Tabela 3 – Classificação da qualidade dos resultados de um modelo, em

função  dos  valores  de  RMAE  Fonte:  WALSTRA et  al.,  2001  apud  YANG

2016lxxix

Há também o método do Erro Estatístico Médio Absoluto (Absolute Mean

Statistic Error - AMSE), que é calculado segundo a equação (12). De acordo

com  WILLMOTT  (1982)lxxx AMSE  possui  a  mesma  unidade  da  variável

estudada, sendo o seu valor ideal nulo.

AMSE=
1
n
∑
i=1

n

(Obs(i )−Mod (i ))                       (12)

Também temos o parâmetro raiz quadrada do erro quadrático médio (Root

Mean Square Error -  RMSE),  é definido de acordo com a equação (13).  O

RMSE  possui  a  mesma  unidade  da  variável  estudada,  e  seu  valor  ideal

corresponde a zero

RMSE=√ 1
n
∑
i=1

n

(Obs(i) −Mod ( i) )
2                        (13)

Há também o coeficiente Skill, que pode ser calculado segundo a equação

(14), e seu valor ideal corresponde a 1 (HESS & BOSLEY, 1991 apud YANG

2016lxxxi).

Skill=1−
RMSE
Range

                                        (14)
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O  método  do  Índice  de  Concordância  (Index  of  Agreement  -  IOA),  é

definido de acordo com a equação (15), com valor ideal igual a 1.

IOA=1−[ ∑
i=1

n

(Obs(i )
−Mod

( i) )
2

∑
i=1

n

((Mod (i )−ModMed (i ))+ (Obs(i )−ObsMed (i ) ))
2 ]

(15)

O coeficiente de Correlação de Pearson é calculado após a obtenção da

covariância  (equação 16)  entre  as  séries  comparadas e os  desvios  padrão

destas (denotado por σ). Este coeficiente de correlação é calculado conforme a

equação (17), sendo 1 o seu valor ideal.

Cov (Mod( i) ,Obs(i) )=
1
n
∑
i=1

n−1

[ (Mod (i )−ModMed (i )) (Obs(i )−ObsMed (i ) ) ]            (16)

Pearson=
Cov (Mod

(i )
,Obs

(i ) )
σMod (i ) ,σObs (i )

                                                      (17)

Finalmente, o coeficiente R² é definido de acordo com a equação (18) e

possui valor ideal correspondente a 1.

R ²=1−
∑
i=1

n

(Obs(i )−Mod( i) )
2

∑
i=1

n

(Obs(i) −ObsMedObs (i) )
2

                                                  (18)

As expressões (11) a (18) foram escritas em linguagem MATLAB, para as

séries do HYCOM (Obs) e do Delft3D (Mod), sendo estas referentes ao ponto

(50,9), que corresponde ao único ponto do HYCOM presente em na grade do

presente estudo (ver posição na Figura 52).

As Figuras 53 a 59 apresentam as séries temporais do HYCOM e do Delft,

e a Tabela 4 fornece os parâmetros comparativos, para as variáveis de nível do

mar, temperatura e componentes EW e NS de correntes (na superfície).
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Figura 52 – Ponto (50,9), em comum do HYCOM e do Delft3D, para

comparação de resultados dos modelos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 53 – Comparação dos resultados de elevação total do nível do mar do

ponto (50,9) em metros, produzidos pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul);

na sublegenda, se encontram os parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 54 – Comparação dos resultados de elevação total do nível do mar

filtrados (em metros, com eliminação de ruídos de alta frequência), produzidos

pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na sublegenda, se encontram os

parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 55 – Comparação dos resultados de temperatura na superfície (em oC),

produzidos pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na sublegenda, se

encontram os parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 56 – Comparação dos resultados de componente EW de corrente na

superfície (em m/s), produzidos pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na

sublegenda, se encontram os parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 57 – Comparação dos resultados de componente EW de corrente na

superfície (em m/s, com eliminação de ruídos de alta frequência), produzidos

pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na sublegenda, se encontram os

parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 58 – Comparação dos resultados de componente NS de corrente na

superfície (em m/s), produzidos pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na

sublegenda, se encontram os parâmetros estatísticos comparativos.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Figura 59 – Comparação dos resultados de componente NS de corrente na

superfície (em m/s), produzidos pelo HYCOM (vermelho) e Delft3D (azul); na

sublegenda, se encontram os parâmetros estatísticos comparativos.

.

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos softwares Matlab e Delft3D.
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Ponto

(50,9)

Média Desvio

padrão

CC SIG MAE RMAE RMAE

PERC

SKILL

Sea

Surface

Height

0,001 0,100 0,824 0,023 0,066 0,076 7,600 0,930

Temp. 0,459 0,442 0,742 0,032 0,559 0,157 15,784 0,721

U(filtr.) 0,035 0,121 0,571 0,048 0,100 0,145 14,519 0,809

V(filtr.) 0,007 0,085 0,613 0,045 0,067 0,181 18,118 0,719

Tabela 4 – Parâmetros estatísticos comparativos dos resultados dos

modelos HYCOM e Delft3D, segundo as equações (11) a (18), para as séries

de nível total do mar, temperatura e componentes EW e NS de correntes. 
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8.4. A Estrutura Hidráulica

8.4.1. Estrutura de contenção

De acordo com NEVES et al (2012)lxxxii, considerando-se que a fundação

onde a estrutura estará assentada seja estável, ou seja, não se considerando a

ruína devida  a aspectos  geotécnicos,  os  modos de ruína  de uma estrutura

reduzem-se  aos  possíveis  movimentos  de  deslizamento  e  derrubamento.

Levamos em conta o equilíbrio estático do sistema para analisar a estabilidade

ao  deslizamento  e  ao  derrubamento,  supondo  que  a  ação  na  estrutura  é

constante. Assim, consideram-se diversas hipóteses simplificadoras:

•  As forças máximas instantâneas que atuam na estrutura são constantes

no tempo;

•  O  sistema  estrutura-fundação  é  considerado  rígido  até  o  momento

anterior em que se produz a ruína por deslizamento ou derrubamento, ou seja,

não há acumulação de dano, mas somente ruína instantânea.

Normalmente, este método se aplica considerando como caso mais grave

aquele em que a estrutura é infinita (considerando-se o efeito dos contornos da

estrutura desprezível), e a incidência é normal à estrutura. 

 No caso da região de Ponta da Praia pode ocorrer a rebentação de ondas

na estrutura em caso de cheias, assim a utilização deste método não considera

a rebentação de ondas,  somente  propõe a melhor  configuração física  para

casos onde ocorre a rebentação. Entretanto, em caso de aplicação do projeto

deve ser estudada a rebentação em particular.

Considera-se que as forças sobre uma estrutura vertical ou mista tem uma

componente hidrostática que atua dos dois lados da estrutura e na sua base, e

uma componente hidrodinâmica, resultante da ação da onda, que atua apenas

na base e a barlamar da estrutura,  ou seja,  considera-se que a sotamar a

componente hidrodinâmica é desprezável, se não ocorrer galgamento. No caso

específico da Ponta da Praia não temos hidrodinâmica superficial a Sotamar e

sim o talude do calçadão, cujas subpressões devem ser consideradas.
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Uma vez calculadas as forças horizontais e de subpressão, estabelecem-

se coeficientes de segurança ao deslizamento, C SD , e derrubamento, C  SV ,

que  relacionam  os  esforços  favoráveis  e  desfavoráveis  à  estabilidade  da

estrutura. Para que o sistema seja considerado estável, os coeficientes devem

ser sempre superiores a 1, sendo que usualmente se considerem valores entre

1,2 e 1,4.

CSD=
μ (Peso−Subpressões )

Σ (ForçasHorizontais )
  (19)

CSD=
M Peso

M ForçasHorizontais+MSubpressões
                                                                  (20)

O coeficiente μ é o coeficiente de atrito entre a estrutura e a base. Nagai (1973)

apud NEVES et al (2012)lxxxiii, tendo como base resultados de modelo físico e

experiência proveniente de protótipo para quebra-mares mistos, sugere valores

de μ entre 0,65 e 0,70 no caso de haver deslocamento de blocos do manto em

tempestades  durante  os  primeiros  anos  da  obra,  aumentando  para  valores

entre 0,7 e 0,9 se o deslocamento ocorrer passados mais de dois anos do final

da construção da obra e entre 0,80 e 0,90 no caso de não haver deslocamento

de blocos do manto nos primeiros anos da obra. O mesmo autor sugere ainda

o valor de 0,60 como valor a utilizar em projeto, pensando na segurança. No

cálculo de CSV , M representa o momento associado a cada uma das forças e o

peso representa o peso total emerso.

O equilíbrio de forças que se apresentou é válido para agitação com incidência

normal à estrutura, onde as forças estão em fase ao longo de toda a estrutura. 

Também se considera, no equilíbrio estático, que as forças são constantes no

tempo. 

Já o equilíbrio dinâmico tem em conta a sucessão de respostas às ações que a

estrutura  sofre.  Esta  resposta  pode  ser  do  tipo  elástica  (movimentos

oscilatórios de balanceamento) ou do tipo plástica (movimentos permanentes

de deslizamento e derrubamento). A sucessão de respostas leva à degradação
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do sistema e  à ruína progressiva da estrutura, que pode levar à sua ruína total

a longo prazo.

Para tratar o equilíbrio dinâmico do sistema existem diferentes aproximações,

cada uma com as suas simplificações. Segundo NEVES et al (2012)lxxxiv, para

se obter as forças em quebra-mares verticais e mistos, o método mais utilizado

em  projeto  é  baseado  em  fórmulas  empíricas  ou  semi-empíricas.  A  sua

principal desvantagem é que a aplicação direta destas fórmulas está limitada a

estruturas de geometrias simples, a condições específicas de agitação e níveis

para  as  quais  foram  desenvolvidas.  Outra  limitação  é  o  fato  de  todos  os

métodos  considerarem  a  estrutura  como  infinita  e  impermeável,  não

contemplando  possíveis  efeitos  que possam modificar  as  características  da

agitação que incide sobre a estrutura. Por serem baseados em ensaios em

modelo reduzido,  podem ainda ser  afetados por  erros devidos a efeitos de

escala.

Ainda segundo os trabalhos de NEVES et al (2012) lxxxv deve-se levar em

conta os seguintes critérios no dimensionamento de estruturas de contenção

marítima, de forma a otimizar o projeto e garantir que a estrutura cumpra, com

segurança e economia, os requisitos de projeto:

 O valor da cota máxima alcançada pela onda de projeto (η max ) é a

principal variável a ter em conta no dimensionamento, já que a partir

dela é possível calcular a pressão máxima para o nível médio do mar de

referência. Assim, o seu valor deve ser obtido através da aplicação de

modelos numéricos que permitam conhecer corretamente a repartição

de energia em frente à estrutura, como fizemos anteriormente.

 A pressão hidrodinâmica horizontal máxima, Pmax, pode ser calculada

com base na cota máxima alcançada pela onda de projeto (η max ),

através da expressão:  Pmax =ρgηmax  ;

 A subpressão hidrodinâmica a sotamar da estrutura não é sempre nula,

depende da energia transmitida através dos mantos porosos. Quando o

cálculo de subpressões é feito com base em ensaios de laboratório,

deve-se verificar se o resultado é afetado por efeitos de escala, devido

à  reprodução  incorreta  das  características  do  manto  da  fundação,
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especificamente da sua porosidade. A correção do tamanho do material

dos mantos, de forma a evitar efeitos de escala, pode permitir evitar os

erros no cálculo das subpressões.

 Os modos  de ruína  devem ser  verificados  para  as  combinações de

forças horizontais e verticais, cujo efeito seja o mais desfavorável.

O presente trabalho não tem por objetivo fazer a análise estrutural de

uma  estrutura  de  contenção,  mas  sim,  analisar  os  dados  das  solicitações

presentes na região de interesse e propor uma solução construtiva de baixo

impacto ambiental.

Assim, existem diversos tipos estruturas de contenção e diversas formas

de dimensioná-las. Entretanto aqui, para o nosso caso, indicamos o uso de

uma estrutura metálica móvel com acionamento pneumático. Também existem

diversos  métodos  para  cálculo  da  resistência  necessária,  entretanto,

mostraremos neste trabalho o balanço de forças, como passo inicial  para a

aplicação  de  alguma  estrutura  no  local,  com  a  utilização  dos  devidos

coeficientes de segurança, como indicado nas Normas Brasileiras de Ações e

Segurança nas Estruturas (NBR 8681/2004) e de Forças devidas ao Vento em

Edificações (NBR 6123/1988).

O  modelo  de  estrutura  mais  próximo  ao  que  pensamos  para  as

necessidades do local estudado seria uma adaptação do modelo de Cabelka

and Gabriel apud NOVAK(2007)lxxxvi.
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Figura 60 – Comporta rotativa tipo Cabelka (Cabelka e Gabriel, 1985). 

Fonte: NOVAK(2007).

Entretanto,  tendo  em  vista  as  diferentes  solicitações,  os  valores  de

dimensionamento seriam diferentes. Além disso, tendo em vista que a estrutura

pode receber ondas em fase de arrebentação, indica-se a formação curva nas

bordas da estrutura de contenção, para minimizar o efeito de arrebentação,

como indicado na figura em anexo (ANEXO 1)

Devem ser  instaladas diversas comportas neste formato ao longo da

região de ocorrência de inundações, com sistema de vedação de neoprene

entre as mesmas. O acionamento do sistema pneumático poderá ser feito de

forma manual ou automatizada, segundo a preferência do agente que coloque

em execução estas estruturas de contenção.

Não  iremos  nos  ater  aos  cálculos  da  mecânica  pneumática  de

funcionamento deste tipo de estrutura, mas sim à resistência global para a qual

ela deve ser dimensionada,  simplificando-a para simples balanço de forças.

Frisando que,  para aplicação real  de uma estrutura deste porte,  devem ser

realizados estudos de análise estrutural detalhados.

A princípio, indica-se o uso de aço de alta resistência mecânica e baixa

liga, feito para fabricação de chapas espessas para uso estrutural e resistência

à corrosão atmosférica, segundo a NBR 5008, ou às Normas ASTM, o aço da
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classe A588, que é resistente a no máximo 345MPa em fy e 485MPa em fu  .

Para  aplicação em projeto,  os  coeficientes  de ponderação das resistências

empregados para o aço, na verificação ao escoamento ou instabilidades e na

verificação à ruptura,  devem ser empregados de acordo com a ABNT NBR

8800, NBR 5008, ou às Normas ASTM .

Consideraremos o solo composto de areia, assim tendo  φ= 30° para a

areia  e  massa  específica  da  areia γareia=17kN/m³,  coesão  da  areia  c=0  e

γaço=77kN/m³.

Para  análise  das  forças  presentes  na  estrutura,  consideraremos  a

estrutura em posição de contenção, como indicado nas figuras anteriores, de

forma  vertical,  que  seria  o  pior  caso,  na  situação  de  inundação.  Para

simplificação  de  cálculos,  consideraremos  o  perfil  totalmente  vertical  da

estrutura.

Figura 61 – Representação simplificada de forças presentes no sistema da

estrutura de contenção. 

Fonte: Autor
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Sendo  Sd  as  solicitações  exercidas  sobre  o  elemento  estrutural  e  Rd  as

resistências fornecidas pela estrutura, para que uma estrutura seja resistente

às suas solicitações temos que:

Sd < Rd                                                                                 (21)

Devem ser  realizadas  as  verificações de  resistência  ao  tombamento,

deslizamento e ruptura para a caixa de confinamento do pistão pneumático que

ativa a estrutura metálica. Para tanto, pode-se considerar algumas premissas

utilizadas no método de Rankine ou do método Mohr-Coulomb, mas, como foi

dito  anteriormente,  este  trabalho  não  objetiva  analisar  a  resistência  dos

maciços de solo da região e, para a implantação do projeto, deve ser feito um

estudo geológico detalhado.

Para  o  cálculo  da  força  gerada  pela  pressão  hidrostática,

consideraremos a pressão hidrostática máxima encontrada no modelo para a

região de interesse no dia de máxima elevação do nível do mar. Em nosso

caso,  esta  pressão  foi  de,  aproximadamente,  60000  N/m²  na  região  de

aplicação. Encontraremos a força resultante da pressão hidrostática sobre a

estrutura multiplicando Ph encontrado pelo H considerado anteriormente e por

½ , já que o perfil de distribuição de pressões hidrostáticas é triangular: 

FPh= ½.Ph.H                                                                                                                           (22)

Como indicado por NEVES et al (2012)lxxxvii, utilizaremos como H o maior

valor entre altura significativa de onda (HD),  ou nível médio máximo do mar

(ηmax). Como observamos nos resultados do modelo, valores máximos de HD na

região de Ponta da Praia, nos dias de máxima elevação, de até 2m, e níveis

máximos do mar (ηmax ) de 1,5m. Assim podemos utilizar o valor H=2,0m.

Também temos a presença da força induzida de ondas. Por meio do

modelo encontramos um valor máximo de 2,5 N/m², considerando o mesmo H,

e para cada unidade de metro da estrutura.

FWf = Wf.H.1                                                                                                                          (23)
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Para o cálculo de vento utilizaremos os princípios da NBR de Forças

devidas ao Vento  em Edificações (NBR 6123/1988).  A velocidade do vento

obtida  por  meio  do  modelo  numérico,  a  partir  dos  dados  do  modelo

meteorológico global CFS, tem valores máximos, no local de interesse e no dia

de elevação máxima,  de  V0=15m/s.  Consideraremos a  velocidade do vento

total como:

Vk=V0.S1.S2.S3                                                                                                                      (24)

Sendo que V0 é a velocidade encontrada no modelo, S1 é o fator topográfico, S2

é o fator de rugosidade do terreno e S3 é o fator estatístico. De acordo com a

norma, para terrenos planos,  S1 =1,0. S2 é dividido em 5 categorias de acordo

com o terreno, sendo mar a categoria I, também dividido em 3 classes A, B e C

de altura da edificação. Por ter menos de 5m, nossa contenção se encaixa na

categoria A. Assim de acordo com a tabela, o coeficiente S2 para o nosso caso

é de 1,06 (Ver Figura 62).
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Figura 62 – Tabela da NBR 6123/1988 (Forças devidas ao Vento em

Edificações) para o coeficiente S2. 

Fonte:  NBR 6123/1988

S3  é  dividido  em 5  categorias,  de  acordo  com o grau  de  segurança

requerido e a vida útil do elemento construtivo. Consideraremos o coeficiente

S3=1,1,  já  que  a  obra  é  de  suma  importância  para  a  proteção  contra  as

intempéries citadas.
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Figura 63 – Tabela da NBR 6123/1988 (Forças devidas ao Vento em

Edificações) para o coeficiente S3. 

Fonte:  NBR 6123/1988

Sabemos que a Força de arrasto do vento é calculada por meio do da

fórmula presente na norma:

Fa = Ca.q.Ae                                                                                                                        (25)

Sendo q=0,613Vk
2 ; Ca = 1,35; para uma área unitária de influência do vento na

estrutura temos:

Fa = 1,35.0,613.Vk
2                                                                                                             (26)

Fa = 0,827.Vk
2                                                                                                                      (27)

A força de atrito pode ser obtida por meio dos resultados do modelo numérico

(no nosso caso, máximo de 0,9N/m²); aplicando-se a definição de resistência à

deformação,  chamada  de  resistência  viscosa,  deve-se  considerar  o

cisalhamento para uma unidade de área de contato da estrutura com o solo,

sendo:

σatrito=F/A                                                                                                                            (28)

Fatrito=σatrito.A                                                                                                                     (29)

A  área  “A”  depende  da  espessura  de  placa  a  ser  adotada  no

dimensionamento da estrutura de contenção.
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Consideraremos as subpressões de água verticais como a espessura do

perfil da estrutura multiplicada pela área do triângulo de perfil de subpressões.

Sub = ½.B.γágua                                                                                                                   (30)

O  peso  da  estrutura  deve  ser  calculado  multiplicando-se  a  massa

específica  do  aço  presente  pela  área  da  seção  desta  para  cada  1m  de

estrutura, sendo

P= γaço.Área                                                                                                                       (31)

De  acordo  com a  NBR8681/2003,  podemos  considerar  as  seguintes

ações na estrutura:

 Carga permanente – Peso da Estrutura

 Sobrecarga – pressão hidrostática e forçante de ondas

 Vento de Sucção

 Vento de sobrepressão

Podemos analisar as combinações de forças que decorrem do uso previsto

para a edificação:

COMBINAÇÕES NORMAIS

Sd=∑
j=1

m

γ giFGi,k+γq1FQ1, k+∑
j=2

n

γ qjψ0 jFQj,k

(32)

As  combinações  de  forças  especiais  que  decorrem  da  atuação  de  ações

variáveis de natureza ou intensidade especial, normalmente transitórias ou de

construção, que decorrem da atuação já durante a fase de construção:

COMBINAÇÕES ESPECIAIS OU DE CONSTRUÇÃO

Sd=∑
j=1

m

γ giFGi+γq1FQ1+∑
j=2

n

γ qjψ0 j,efFQj                                                                  (33)

E  as  combinações  que  decorrem  da  atuação  de  ações  excepcionais,  que

podem provocar efeitos catastróficos:

COMBINAÇÕES EXCEPCIONAIS
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Sd=∑
j=1

m

( γgiFGi,k+γq1FQ,exc )+∑
j=2

n

γ qjψ0 j,ef FQj,k                                                               (34)

Conforme  a  norma,  precisamos  utilizar  os  coeficientes  de  ponderação  de

acordo com a tabela:

Figura 64 – Coeficientes de ponderação γg.

Fonte: NBR8681/2003.
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Figura 65– Coeficientes de ponderação γq

Fonte: NBR8681/2003.
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Figura 66 – Coeficientes de ponderação γq

Fonte: NBR8681/2003.

De acordo com SILVA(2012)lxxxviii,  os  deslocamentos transversais  pós-

críticos de uma chapa, sob esforços em seu plano, respeitam a  equação de

Germain-Lagrange:

∂ ⁴w
∂ x ⁴

+2
∂ ⁴w

∂x ²∂ y ²
+
∂ ⁴w
∂ y ⁴

=
12 (1−υ2 )

E∗ B3 (−nx
∂²w
∂ x ²

−2
nxy∗∂ ²w

∂x ∂ y
+
∂ ²w
∂ y ² )                  (35)

sendo:

w - deslocamento perpendicular ao plano da chapa no ponto de coordenadas x

e y

ν - coeficiente de Poisson

E - Módulo de elasticidade do aço

B - Espessura da chapa

n - força por unidade de comprimento no plano da chapa

Uma  chapa  sujeita  apenas  a  forças  longitudinais  e  simplesmente

apoiada em dois lados irá se comportar em termos de instabilidade como uma

barra axialmente comprimida. No entanto, se houver apoios em uma ou duas
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outras extremidades, o comportamento será diferente, pois as fibras paralelas a

uma direção restringirão a deformação das fibras perpendiculares, aumentando

a força crítica. No nosso caso, depende como o projeto será viabilizado no

calçadão, e assim, de acordo com os apoios presentes, poderá ser analisado o

comportamento de flambagem das chapas.

Segundo  o  mesmo  autor,  para  tensões  subcríticas,  a  distribuição  é

uniforme. Para tensões crescentes, ao atingir a tensão crítica, a distribuição de

tensões deixa de ser uniforme, e o estado limite último é alcançado ao atingir a

resistência ao escoamento.

Figura 67 - Trajetória de equilíbrio de elementos estruturais ideais. 

Fonte: SILVA (2012).
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Figura 68 - Distribuição de tensões numa chapa.

Fonte: SILVA (2012).

O dimensionamento das chapas pode ser feito por três métodos: método

das larguras efetivas, método direto de determinação dos esforços resistentes

e método da seção efetiva.

O método das larguras efetivas foi empregado por muitos anos e ainda

consta  da  ABNT NBR  14762:2010.  O  método  de  determinação  direta  dos

esforços resistentes usa a distribuição real  de tensões e somente pode ser

aplicado por via computacional. O método das seções efetivas é uma aplicação

do método de determinação direta dos esforços resistentes a algumas seções

de perfis formados a frio mais encontradas.  Assim, para a aplicação em projeto

deve  ser  feito  um  estudo  detalhado  das  resistências  à  flambagem,  flexão,

compressão  e  torção  dos  elementos  constituintes  da  estrutura.  Entretanto

como  já  foi  dito,  não  faz  parte  do  escopo  deste  trabalho  fazer  a  análise

estrutural das chapas.
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Cenários de solicitação

Para  se  fazer  as  verificações  de  resistência  da  estrutura  podemos

pensar em 3 cenários principais, o primeiro cenário C1, quando a estrutura está

em  posição  de  cheia,  em  caso  de  cheia  eminente,  mas  ainda  não  há

inundação, então ela é forçada apenas pela força dos ventos.

O segundo cenário C2, quando a estrutura está em posição de cheia,

em caso de cheia em transição, há inundação em parte da estrutura, então ela

é  forçada  pela  força  dos  ventos  na  parte  não  inundada  e  pela  pressão

hidrostática juntamente com a forçante de ondas na parte inundada.

O terceiro cenário C3, quando a estrutura está em posição de cheia, em

caso de cheia completa, na qual há inundação total, então ela é forçada pela

pressão hidrostática juntamente com a forçante de ondas na parte inundada.
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Cenário C1

Figura 69 – Representação simplificada de forças presentes no sistema da

estrutura de contenção no Cenário 1.

Fonte: Autor.

Consideraremos  sentido  positivos  dos  vetores  da  direita  para  a

esquerda,  para  baixo  e  o  sentido  horário.  Considerando-se que a  força de

SUBPRESSÃO DO SOLO sobre a estrutura deve ser considerada no cálculo

de resistência da caixa do pistão. E também utilizando-se dos coeficientes de

ponderações citados anteriormente pela norma teremos:

COMBINAÇÕES NORMAIS

VERTICAL

Sentido Positivo

Sd=1,0 .P                                                                                                (36)

P = peso próprio da estrutura em N
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Sentido Negativo

Sd=1,0 .sen 45 ° . Fpistão                                            (37)

Fpistão = Força resistente do pistão em N por metro de estrutura.

HORIZONTAL

Sentido Positivo

Sd=1,25P+1,5 .S+1,4 .0,6 .F vento−sobrepressão                                        (38)

S = Força de atrito em N

Fvento-sobrepressão = Força do vento de sobrepressão em N para cada metro de

estrutura.

Sentido Negativo

Sd=1,0 .cos45° .Fpistão+1,4 . Fvento− sucção                                                (39)

Fvento-sucção = Força do vento de sucção em N para cada metro de estrutura.

TOMBAMENTO

Deve-se salientar que a estrutura sugerida possui ponto de aplicação de força

resistente  às  solicitações  presente  na  altura  0,6H  da  estrutura  e  a  45°  da

vertical vencendo momento e forças aplicadas à estrutura, então:

MTs= Fa.(-0,08H²+0,18H²)+S.0,6H                                                                               (40)

Deve-se lembrar que foi considerado o vento de sobrepressão, tendo em vista

que de acordo com o modelo o caso mais crítico de ventos à estrutura (Figura

42)

Considerando que a resistência ao tombamento se dará pela resistência do

peso próprio da estrutura em si teremos:
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MTr= P.(-0,6H+0,4H)                                                                                                          (41)

Mtr= Momento de tombamento resistente em N.m

Considerando-se o fator de segurança de FS≥1,5

FS=MTr/MTs≥1,5                                                                                                                (42)

FS=
γ aço .B . (−0,6H+0,4H )

Fvento− sobrepressão . (−0,08H ²+0,18H ² )+S.0,6H
                                               (43)

Mts= Momento de tombamento solicitante em N.m                                         

Fvento-sobrepressão= Força de arrasto do vento de sobrepressão a cada metro de

estrutura em N.

S =  Força de atrito em N.

152



Cenário C2

Figura 70 – Representação simplificada de forças presentes no sistema da

estrutura de contenção no Cenário 2.

Fonte: Autor.

Consideraremos sentido positivos dos vetores da direita para a esquerda, para

baixo e o sentido horário. Considerando-se que a força de SUBPRESSÃO DO

SOLO sobre a estrutura deve ser considerada no cálculo de resistência da

caixa  do  pistão. E  também  utilizando-se  dos  coeficientes  de  ponderações

citados anteriormente pela norma teremos:

COMBINAÇÕES ESPECIAIS

VERTICAL

Sentido Positivo

Sd=1,0 .P

(44)

Sentido Negativo

Sd=1,0 .sen 45 ° . Fpistão                                                           (45)
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A força que deve resistir ao impacto v

HORIZONTAL

Sentido Positivo

Sd=1,15P+1,3 .S+1,3 .Fwf+1,3 .FPh+1,2.0,6 .Fvento−sobrepressao                    (46)

Fwf  = Força induzida de ondas para cada metro de estrutura(em N para cada

metro de estrutura).

Fph  = Força produzida pela pressão hidrostática exercida em área da estrutura

(em N para cada metro de estrutura).

Sentido Negativo

Sd=1,0 .cos45 ° .Fpistão+1,4 . Fvento− sucção                                                           (47)

TOMBAMENTO

Deve-se salientar que a estrutura sugerida possui ponto de aplicação de força

resistente  às  solicitações  presente  na  altura  0,6H  da  estrutura  e  a  45°  da

vertical vencendo momento e forças aplicadas à estrutura, então:

MTs= -0,08H²Fsobrepressao+Wf.0,18H²+0,06Ph.H².+S.0,6H                                          (48)

Deve-se lembrar que foi considerado o vento de sobrepressão, tendo em vista

que de acordo com o modelo o caso mais crítico de ventos à estrutura (Figura

45)

Considerando que a resistência ao tombamento se dará pela resistência do

peso próprio da estrutura em si teremos:

MTr= (P+Fsucção)(-0,08H²+0,18H²)                                                                                     (49)

Considerando-se o fator de segurança de FS≥1,5

FS=MTr/MTs≥1,5                                                                                                                   (50)
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FS=
0,1H (P+Fsucção )
0,16H . (F sobrepressao+W f +Ph ) .+0,6 .S

                                                                   (51)

Cenário C3

Figura 71 – Representação simplificada de forças presentes no sistema da

estrutura de contenção no Cenário 3.

Fonte: Autor.

Consideraremos sentido positivos dos vetores da direita para a esquerda, para

baixo e o sentido horário. Considerando-se que a força de SUBPRESSÃO DO

SOLO sobre a estrutura deve ser considerada no cálculo de resistência da

caixa  do  pistão.  E  também  utilizando-se  dos  coeficientes  de  ponderações

citados anteriormente pela norma teremos:

COMBINAÇÕES EXEPCIONAIS

VERTICAL

Sentido Positivo
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Sd=1,0 .P

(52)

Sentido Negativo

Sd=1,0 .sen 45 ° . Fpistão                                                                                      (53)

A força que deve resistir ao impacto v

HORIZONTAL

Sentido Positivo

Sd=1,0P+1,0 .S+1,0 .wF+1,0 .Ph

(54)

Sentido Negativo

Sd=1,0 .cos45° .Fpistão+1,0 .F vento−sucção                                                            (55)

TOMBAMENTO

Deve-se salientar que a estrutura sugerida possui ponto de aplicação de força

resistente  às  solicitações  presente  na  altura  0,6H  da  estrutura  e  a  45°  da

vertical vencendo momento e forças aplicadas à estrutura, então:

MTs= Wf.(0,18H²-0,08H²)+Ph(0,15H²)+S.0,6H                                                             (56)

Deve-se lembrar que foi considerado o vento de sobrepressão, tendo em vista

que de acordo com o modelo o caso mais crítico de ventos à estrutura (Figura

45)

Considerando que a resistência ao tombamento se dará pela resistência do

peso próprio da estrutura em si teremos:

MTr= (P+Fsucção)(-0,08H²+0,18H²)                                                                                     (57)

Considerando-se o fator de segurança de FS≥1,5

FS=MTr/MTs≥1,5                                                                                                                   (58)
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FS=
0,1H (P+Fsucção )
0,1HFwf+0,15HFPh+0,6S

                                                                                     (59)

No  caso  de  nossa  obra,  para  cada  metro  de  placa  de  contenção

encontramos  a Força causada pela pressão hidrostática:

Fph = 60kN

Força induzida de ondas a cada metro de:

Fwf = 5kN

Força de arrasto do vento no dia da cheia:

Fa=0,253 kN

A força de subpressões, força de atrito e o peso próprio da estrutura são

dependentes da espessura da placa empregada, que deve ser obtida por meio

de análise estrutural, o que não está no escopo deste trabalho.

Como  foi  dito  anteriormente,  este  trabalho  não  objetiva  a  análise

estrutural  da  aplicação  prática  da  estrutura,  portanto  devem ser  realizados

cálculos  detalhados  com  a  modelagem  estrutural,  para  se  definir  uma

espessura mínima que resista a estas solicitações.

Este  trabalho  faz  uma  demonstração  de  cálculo  para  as  condições

encontradas nas datas condizentes com as simulações numéricas oceânicas.

Deve-se  ressaltar  que,  no  caso  de  ser  adotada  esta  nova  concepção  de

contenção marítima, simulações computacionais deveriam ser realizadas para

períodos maiores, da ordem de uma ou duas décadas.
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9. Discussão dos resultados

Apesar de falhas nas séries de dados e falta de homogeneidade na sua

obtenção, as informações obtidas até o presente permitem concluir que há um

aumento do nível do mar na região de Santos, principalmente desde a década

de 1950.

No mês estudado de agosto de 2016 observamos que, na região de Ponta

da Praia,  o nível médio do mar chegou a atingir  0,7 metros acima do nível

médio histórico. Entretanto, ao considerar adicionalmente os efeitos de maré,

os  máximos  atingiram  1,8  metros  acima  do  nível  médio,  em  um  número

significativo de dias nos últimos anos analisados. Isto nos mostra um cenário

alarmante para a região de Ponta da Praia, e talvez para outras regiões de

Santos que não fazem parte do escopo de nosso trabalho. 

Apesar de não podermos afirmar que este cenário de aumento do nível do

mar é puramente cíclico ou que vem sendo agravado pelo aquecimento global

pois necessitamos de mais dados, sabemos que este cenário é agravado pela

poluição atmosférica, urbanização e a impermeabilização do solo, presentes na

região. Assim, uma solução ideal para a região de Ponta da Praia a longo prazo

seria a desocupação da região tendo em vista que esta região é inundável e a

logo  prazo  é  o  cenário  de  inundação  tende  a  se  agravar.  Assim,  com  a

desocupação,  se daria espaço para que a fauna e flora local  reocupassem

aquela região, com estudos ambientais específicos poderia se retornar a um

cenário semelhante ao ecossistema original. Esta seria a solução ideal para a

quase totalidade dos afetados pela atual situação de inundação: população,

fauna, flora. Entretanto do ponto de vista econômico imediatista seria de alto

impacto para o mercado imobiliário da região e o comércio local, já que teriam

que se adaptar às novas condições.

Consequentemente,  é necessário  desenvolver  sistemas de previsão de

nível  do  mar  de  boa  qualidade,  incluindo  tanto  as  marés  como  efeitos

meteorológicos.

Tendo em vista os interesses políticos e econômicos, a possibilidade de

adoção da solução ideal de desocupação é baixa. Assim, a solução imediata de
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caráter  temporário  para  contenção  de  inundação  em  eventos  extremos  e

proteção  da  população  que  ainda  reside  ou  que  visita  o  local  seria  a

implementação de sistemas de contenção de cheias nas áreas mais críticas,

como proposto no presente trabalho.

Os resultados obtidos ficaram bem próximos aos dados reais e tem sido 

compatíveis com as pesquisas sendo desenvolvidas na região para outros fins.

O  custo  da  estrutura  de  contenção  não  será  irrisório,  tendo  em vista

principalmente se na implantação for decidido a abrangência de toda extensão

da região de Ponta da Praia. Entretanto, a é um investimento com relação à

proteção  da  população,  da  infraestrutura  e  da  economia  local,  sendo

plenamente praticável para uma prefeitura do porte da cidade de Santos.

9.1. Discussão cenário ambiental

Como dito anteriormente, uma solução ideal para a região de Ponta da

Praia a longo prazo seria a desocupação da região tendo em vista que esta

região é inundável e a logo prazo é o cenário de inundação tende a se agravar.

Com a devida cautela de estudos ambientais específicos para esta fase de

readaptação. Entretanto do ponto de vista socioeconômico e político imediatista

seria de alto impacto para o mercado imobiliário da região e o comércio local, já

que teriam que se adaptar às novas condições. 

Deve-se salientar que para o caso de implementação deve-se realizar

um Estudo de Impacto Ambiental detalhado com estudos específicos realizados

por  profissionais  habilitados  de  cada  setor  de  impacto  como  biólogos,

geólogos, geógrafos e engenheiros ambientais.

Assim, vamos observar superficialmente, do ponto de vista ambiental,

qual seriam as implicações da  implementação de sistemas de contenção de

cheias nas áreas mais críticas, como proposto no presente trabalho em caráter

temporário.

De acordo com SANCHEZ (2008)lxxxix, o potencial que determinada obra

ou ação humana que vem a causar alterações ambientais está ligado a dois

fatores:
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 As  solicitações  que  serão  impostas  ao  meio  pela  ação  ou  projeto,

representada  pela  emissão  de  poluentes,  supressão  ou  adição  de

elementos ao meio.

 O grau de vulnerabilidade do meio, o inverso da resiliência, que por sua

vez  dependerá  do  estado  de  conservação  do  ambiente  e  das

solicitações já impostas a ele,  cujos efeitos se acumularam, além da

importância do ambiente ou do ecossistema.

Assim, podemos assumir a seguinte tabela de discussão com relação ao

meio ambiente da área de estudos em questão:

Elemento Magnitude Probabilidade Duração Aspectos

distributivos

Reversibilida

de e

potencialidad

e de

adaptação

Descrição

Vegetação

Terrestre

Forte Alta Temporár

ia de

longo

prazo

Pontual Impacto

reversível

A

vegetação

terrestre da

área de

estudos

não é

nativa e foi

cultivada

após a

construção

do

calçadão

Mangue Fraca Baixa Temporár

ia de

longo

prazo

Regional Necessário

avaliação

específica

A região de

mangue e

desemboqu

e do rio é

sempre de

alta

relevância
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ambiental.

A análise

ambiental

do impacto

no mangue

deve ser

realizada

por

profissional

da área

antes de

qualquer

conclusão

quanto à

implantaçã

o.

Ictiofauna Fraca Baixa Temporár

ia de

longo

prazo

Regional Necessário

avaliação

específica

É próximo

ao habitat

natural de

várias

espécies

que servem

inclusive de

alimento

para aves,

além de

ainda

serem de

grande

importância

para a

população

ribeirinha

do Góes,

na cidade

ao lado.

Entretanto,

a análise
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ambiental

do impacto

na

ictiofauna

deve ser

realizada

por

profissional

da área

antes de

qualquer

conclusão

quanto à

implantaçã

o.

Avifauna

aquática

Fraca Média Temporár

ia de

longo

prazo

Local Necessário

avaliação

específica

Rota de

migração

Avifauna

terrestre

Fraca Média Temporár

ia de

longo

prazo

Local Necessário

avaliação

específica

Diversas

espécies

nativas e

não nativas

presentes

Lazer e

Turismo

Alta Alta Temporár

ia de

longo

prazo

Regional Impacto

positivo

O uso atual

ocorre em

massa e a

zona de

estudo

apresenta

atrativos

particulares

que

contribuem

para o

aumento

das
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atividades

turísticas.

Há

potencial

de

desenvolvi

mento, e a

implantaçã

o de obra

de

contenção

pode

favorecer a

economia

local.

Arqueolog

ia

Fraca Baixa Temporár

ia de

longo

prazo

Local Necessário

avaliação

específica

Sítios

relativamen

te raros,

entretanto

elemento

importantís

simo para a

história

local, para

a história

do país e

do mundo,

tendo em

vista as

característi

cas da

formação

da cidade

de Santos

e as

populações

ancestrais.

Mas a obra
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não

impedirá a

realização

de

trabalhos

arqueológic

os em larga

escala.

Tabela 5 – Principais impactos da obra de contenção. Fonte: Produzida

pelo autor, com base em SANCHEZ (2008)xc
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10. Conclusões 

O estudo do comportamento das marés e correntes de maré na região é

importante, mas não é suficiente. O estudo do comportamento do nível do mar,

das correntes e das ondas sob a influência de sistemas meteorológicos, foram

de suma importância para as simulações, para que se possa propor estruturas

de contenção adequadas. As simulações hidrodinâmicas 3D, que levaram em

consideração  fatores  meteorológicos  extremos,  para  a  reprodução  das

condições  mais  críticas  possíveis,  em adição  a  cenários  críticos  de  marés

astronômicas,  foram  de  grande  importância  para  o  dimensionamento  da

solução ambiental proposta.

Este estudo mostrou a tendência de elevação de nível do mar na região

de Ponta da Praia Santos, a partir da observação dos dados de marégrafo e

altimetria de satélites. É incentivada a utilização destas informações em outros

trabalhos  que  objetivem  a  investigação  mais  profunda  das  causas  desta

elevação.

Por  meio  deste  trabalho percebeu-se que para  simulações costeiras  o

Delft 3D se mostrou mais preciso que o HYCOM. Percebeu-se também que

utilizando-se o Delft 3D como modelo de simulação e o HYCOM como modelo

de comparação obtivemos resultados bem próximos.

A partir dos resultados das simulações no período de 2 anos (janeiro de

2016 a dezembro de 2017), temos as ordens de grandeza iniciais provenientes

dos  eventos  críticos  analisados  neste  período,  para  a   obra  de  contenção

proposta. São elas a força causada pela pressão hidrostática de Fph = 60kN, a

força induzida de ondas a cada metro de estrutura Fwf = 5kN, a força de arrasto

do vento no dia da cheia Fa=0,253 kN e a altura significativa de ondas a ser

considerada a favor da segurança e da economia H= 2m (para este cenário

específico de cheia).  A força de subpressões, a força de atrito e o peso próprio

da estrutura são dependentes da espessura da placa empregada, que deve ser

obtida por meio de análise estrutural,  o que não faz parte do objetivo deste

trabalho. Portanto, devem ser realizados cálculos detalhados de modelagem
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estrutural, para se definir uma espessura mínima que resista às solicitações

acima descritas.

Este  trabalho  faz  uma  demonstração  de  cálculo  para  as  condições

encontradas nas simulações numéricas oceânicas, para o período considerado.

Caso venha a ser adotada esta concepção de contenção marítima, devem ser

realizadas simulações análogas, para períodos bem maiores, entre uma e duas

décadas.

O custo  da  estrutura  de contenção não será  irrisório,  ele  dependerá

principalmente da abrangência em extensão  a ser adotada na região de Ponta

da Praia, que dependerá das condições (extensão) de inundação encontradas

no momento de estudos para implantação. Entretanto, a é um investimento

com relação à proteção da população, da infraestrutura e da economia local,

sendo plenamente praticável para uma prefeitura do porte da cidade de Santos.

Além disso, de acordo com o Coastal Engineering Manual (US Army,

2002)xci,  não  existem  regras  absolutas,  nem  soluções  absolutas,  para  o

problema da erosão costeira, dada a dinâmica e o caráter diverso de cada linha

de costa. Nenhum conjunto único de regulamentos ou filosofia de gestão do

uso  da  terra  é  apropriado  para  todas  as  situações  ou  todos  os  cenários

costeiros possíveis.  A diversidade das costas exige a consideração de uma

variedade de soluções ao abordar problemas de cada área específica. Assim,

para que esta solução construtiva seja aplicada, deve ser acompanhada de

diversos profissionais, incluindo a modelagem do comportamento dos maciços

de solo.166

A solução  ideal  do  ponto  de  vista  de  segurança  da  população  local

quanto à elevação do nível do mar e do ponto de vista ambiental para a região

de  inundação  seria  a  desocupação.  Entretanto,  considerando-se  os  fatores

socioeconômicos e políticos envolvidos e a situação alarmante de elevação do

nível  do  mar,  considerando-se  também os  possíveis  impactos,  a  aplicação

desta solução construtiva é indicada a curto prazo.
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