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Resumo 

O presente estudo modificou o modelo parabólico da forma em planta de equilíbrio de 

Medellín et al., 2009, proposto para praias de enseada com desembocaduras, 

incorporando um parâmetro relacionado à dinâmica costeira, que seria o volume de 

areia necessário para formar a praia emersa próxima à desembocadura. Foram 

escolhidas 27 desembocaduras na costa brasileira e obtidos parâmetros da dinâmica 

costeira e estuarina, através de imagens do Googleearth e dados de ondas e marés 

astronômicas dos programas SMC-TOOLS e WXTide32, respectivamente. O modelo 

parabólico foi aplicado e não se ajustou adequadamente, com diferenças com relação à 

linha de costa de 20-40m até 80m. Logo, foi realizada sua adaptação à costa brasileira, 

apresentando uma moderada a baixa dispersão dos coeficientes A e B de 77 % e 64%, 

respectivamente. Sua validação apresentou ajuste bom a satisfatório, com diferenças 

médias de 5m até máximas de 15m com relação à linha de costa. Posteriormente, foi 

realizada a modificação do modelo parabólico que minimizou a dispersão dos 

coeficientes A e B com um ajuste de 98 % e 81%, respectivamente. Sua validação 

apresentou um ajuste excelente a bom, com diferenças médias de 3-5m até máximas de 

10m com relação à linha de costa. 

 

 

 

 

Palavras – chave: barreira arenosa, dinâmica de desembocaduras, linha de costa, 

morfodinâmica costeira de longo prazo, relações empíricas.  
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Abstract 

This study modified the equilibrium plan form formulations proposed by 

Medellín et al., (2009) to embayments beachs with inlets, by incorporating a parameter 

related to coastal dynamics, that would be the volume of sand required to build the 

aerial beach close to the inlet. For this study 27 embayments beaches with inlets were 

chosen on the Brazilian coast and obtained parameters of dynamics coastal and 

estuarine, through GoogleEarth images and waves and astronomical tide datas series by 

the SMC-TOOLS and WXTide32  programs, respectively. The Medellín parabolic 

model was applied and did not fit properly, with differences regarding the shoreline of 

20-40m up to maximum of 80m. Therefore, their adaptation to the Brazilian coast was 

carried out, which showed a moderate to low dispersion of the coefficients A and B of 

77% and 64%, respectively. Their validation showed good to satisfactory fit, with mean 

differences regarding the shoreline of 5m up to maximum of 15m. Subsequently, the 

modification of the parabolic model was carried out which minimized the dispersion of 

the coefficients A and B with a fit of 98% and 81%, respectively. Their validation 

showed an excellent to good fit, with mean differences regarding the shoreline of 3-5m 

up to maximum of 10m. 

 

 

 

 

Keywords: sand barrier, inlets dynamics, shoreline, long-term morphodynamic 

coastal, empirical relationship. 
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1. Introdução 

Neste capítulo, são descritas as principais definições e características dos 

estuários e desembocaduras, bem como as principais características morfológicas e os 

processos hidrodinâmicos atuantes nesses ambientes. Também são descritos os 

principais conceitos sobre a morfodinâmica das desembocaduras e a morfodinâmica das 

praias de enseadas em longo prazo, e realizado um breve comentário sobre as 

características dos sistemas fluviais e suas relações com as desembocaduras. 

Posteriormente, é apresentado o atual estado da arte relacionado com as relações 

empíricas de equilíbrio para desembocaduras com os modelos de equilíbrio em planta 

para praias de enseada ou apoiadas em um promontório e para praias em 

desembocaduras. Por fim, é apresentada a abordagem do problema e os objetivos 

propostos para esse estudo. 

1.1 Definições e principais características dos estuários e desembocaduras 

O Brasil é um país com mais de 8.000 km de extensão litorânea, com diferentes 

sistemas costeiros, como por exemplo, os estuários. O estuário é um ambiente de 

transição entre o oceano e o continente, altamente dinâmico devido a mudanças 

constantes em respostas as forçantes naturais, e também por estar vulnerável a ação 

antrópica. Genericamente, o termo estuário é utilizado para indicar o encontro do rio 

com o mar, o que caracteriza uma foz ou desembocadura litorânea. 

(Miranda et al., 2002). 

Uma definição de estuário de cunho mais geológico foi proposta por 

Dalrymple et al. (1992), que sugere que este é “o limite mais à jusante de um vale 

afogado que recebe sedimentos fluviais e marinhos e que contém fácies sedimentares 

influenciadas pela maré, pelas ondas e pelos processos fluviais. O estuário compreende 

toda a extensão do vale afogado que se estende do limite à montante das fácies de maré 

até o limite à jusante das fácies costeiras próximo à desembocadura”. 

As zonas de máxima energia hidrodinâmica ocorrem nos extremos do estuário, 

a montante onde a dinâmica fluvial é dominante e a jusante onde a dinâmica marinha é 

dominante devido à ação das ondas e da maré. Nas regiões de maior energia 

predominam os depósitos arenosos (Dalrymple et al., 1992). 
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No Brasil ocorrem normalmente dois tipos de estuário classificados segundo o 

critério de morfologia baseado na definição de Fairbridge (1980), que são os estuários 

de planície costeira e os construídos por barras.  

Os estuários de planícies costeiras se formaram durante a transgressão do mar 

no Holoceno com topografia semelhante ao vale de rio e são relativamentes rasos, com 

profundidades abaixo de 30 m. Em geral, a área da seção transversal aumenta em 

direção à jusante, portanto maior é razão largura pela profundidade. Comumente estão 

localizados em regiões tropicais e subtropicais como é o caso dos estuários do rio São 

Francisco, do rio das Contas e do rio Potengi nos litoral leste e nordeste brasileiro. O 

fluxo depende da intensidade da descarga fluvial e da altura da maré 

(Miranda et al., 2002).  

Os estuários construídos por barras também foram formados durante a 

transgressão marinha (inundação vales primitivos), mas a sedimentação recente 

ocasionou a formação de barras junto à desembocadura. Geralmente, formaram-se em 

regiões tropicais é são definidos na literatura brasileira como sistema estuarino-lagunar, 

como por exemplo, o estuário da região de Cananéia-Iguape (Miranda et al., 2002).  

As barras junto à desembocadura comumente sofrem processos erosivos, o que 

disponibilizando grande quantidade de sedimento para ser retrabalhado pelas ondas e 

transportado por correntes litorâneas. Em geral, esses estuários são rasos, com 

profundidades não superiores a 20-30 m, e podem apresentar canais e lagunas extensas 

no seu interior. O rio ou sistema de rios que alimentam esses estuários apresentam 

descarga fluvial sazonal e podem transportar grandes quantidades de sedimentos em 

suspensão, e, portanto ocasionando alterações sazonais na morfologia da 

desembocadura e da barra arenosa (Miranda et al., 2002). 

Os estuários são importantes ambientes que comumente são utilizados como 

portos naturais devido ao abrigo que oferecem frente à ação das ondas. Um ponto 

particular dos estuários é o constante intercâmbio de água e sedimentos entre o mar 

aberto e o corpo de água interior através da sua desembocadura.  

A ação de forçantes físicas como as correntes geradas pela ação das ondas e 

das marés torna as desembocaduras instáveis quando sua a posição e largura 

(Komar, 1996). Ainda, a ação antrópica nesses ambientes pode resultar em mudanças 

drásticas nas praias adjacentes e na configuração dos canais, principalmente quando está 

ação é realizada sem um estudo prévio. 



 

Por definição, canais de maré (

na linha de costa pela qual a água penetra no continente (Davis e FitzGerald, 2004). No 

caso deste estudo, a desembocadura é 

caso um estuário, deságua no mar.

A ação de forçantes físicas como as correntes geradas pela ação das ondas e 
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Figura 1: Principais componentes de uma desembocadura (modifica
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enchente e vazante, entre outros apresenta a Figura 1 (Boothroyd, 1985;
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4 

) ou desembocaduras é qualquer abertura 

na linha de costa pela qual a água penetra no continente (Davis e FitzGerald, 2004). No 

o local onde um corpo de água, no 

forçantes físicas como as correntes geradas pela ação das ondas e 
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Junto às desembocaduras e nas praias adjacente é comum ocorrer o processo de 

sem um estudo prévio da sua 

e na configuração 

melhorar ou garantir o 
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Os principais componentes de um sistema de canais são feições morfológicas 

de maré vazante, um canal principal, canais de maré 

 CEM, 2002).  

 
do de Boothroyd, 1985). 
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No caso desse estudo, as componentes mais importantes seriam o canal 

principal e o delta de maré vazante. 

O canal principal age como um via para o fluxo de água e sedimentos em 

ambas as direções. É a parte mais profunda e estreita da desembocadura, onde as 

correntes de maré apresentam velocidades máximas (Davis e FitzGerald, 2004), e 

consequentemente, ao longo do canal o sedimento tende a não ficar depositado 

(Hayes, 1980).  

Por sua vez, os deltas de vazante representam acúmulos sedimentares que são 

resultado da interação entre correntes de maré, ondas e correntes litorâneas geradas na 

porção marinha da desembocadura (Davis e FitzGerald, 2004). Desta forma, causam um 

importante impacto na sedimentação costeira, atuando como um regulador das 

mudanças entre o estuário e o oceano através do aporte de sedimentos e funcionando 

como armadilha para reter os sedimentos transportados pela deriva litorânea. 

A classificação dos deltas de maré vazante de Oertel (1975) apresenta quatro 

variações morfológicas que dependem da interação dos processos de direção e 

intensidade das correntes litorâneas versus a intensidade das correntes de maré ou 

descarga fluvial.  

No caso de regiões em que os deltas são dominados por ondas, os deltas de 

maré vazante apresentam um lóbulo terminal bem desenvolvido, e neste caso, os 

sedimentos provindos da drenagem continental são depositados em frente ao canal e 

retrabalhados pelas ondas e correntes que os distribuem em barras alongadas paralelas a 

linha de costa. 

As condições hidrodinâmica dos sistemas de canais de maré e desembocaduras 

de rios variam desde um sistema simples de correntes de maré enchente e vazante até 

um sistema complexo.  

Em caso de sistemas complexos existem efeitos significativos da ação da maré, 

ventos, influxo de água doce e ondas (CEM, 2002), ou ainda controlados por fatores 

externos como o aporte de sedimento, a geometria da bacia, a história sedimentar da 

região, a ocorrência de embasamento rochoso, a descarga de rios e a mudanças do nível 

do mar (FitzGerald, 1996).  

O canal atua como uma barreira ou molhe hidráulico no fluxo da corrente de 

deriva litorânea influenciando nas correntes de maré (vazante ou enchente), conforme o 

ciclo de maré do local (CEM, 2002). 
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O prisma de maré é determinado pela geometria da bacia do estuário em 

combinação com a variação da maré, sendo o volume total de água que passa através da 

desembocadura no ciclo da maré, o qual determina o tamanho do canal (O'Brien, 1969) 

e o volume do delta de maré vazante (Walton e Adams, 1976). 

A descarga fluvial ou o aporte fluvial atua principalmente sobre os processos 

sedimentares litorâneos através do aporte de sedimentos pelo rio e criando uma estrutura 

de fluxo por diferença de densidade (Dronkers, 1986). Quanto maior a vazão do rio 

menor tende a ser a influência da amplitude das marés no ambiente e maior a influência 

da descarga fluvial. 

1.3 Morfodinâmica das desembocaduras 

As desembocaduras apresentam uma alta dinâmica junto à costa devido ao 

importante fluxo de sedimentos como resultado da ação das ondas e das correntes de 

maré, e normalmente apresentam uma configuração característica (Komar, 1996).  

Em muitos casos pode-se identificar que as desembocaduras estão sempre 

situadas na zona da praia de menores alturas de ondas, com a presença geralmente de 

três deltas exteriores (dois laterais e um central). No caso das desembocaduras que estão 

localizadas ao abrigo de um promontório ou quebra-mar, os deltas ficam reduzidos a um 

só delta exterior (CEM, 2002). 

As desembocaduras dos sistemas fluviais estão continuamente sujeitas à ação 

combinada das marés, das ondas e dos fluxos dos rios. As correntes de marés 

transportam o sedimento para o mar e para o interior dos estuários, o rio transporta o 

sedimento para o mar e introduz novos materiais sedimentares ao sistema e as ondas 

trazem o sedimento da praia adjacente através de transporte longitudinal induzido por 

sua incidência oblíqua e ao gradiente da altura da onda. Deste modo, a morfologia das 

desembocaduras muda continuamente de acordo com a variabilidade das distintas 

dinâmicas, como por exemplo, devido à variabilidade no ciclo e na amplitude da maré e 

devido ao comportamento aleatório das condições de onda (CEM, 2002). 

Apesar das constantes mudanças na morfologia das desembocaduras, estas se 

encontram em equilíbrio dinâmico controlado pela soma das ações das dinâmicas 

atuantes, que produzem uma configuração média relativamente estável em longo prazo 

(anos ou décadas) devido à tendência evolutiva até o equilíbrio. Deste modo, qualquer 

modificação que se realize produzirá uma mudança em sua configuração média. 
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1.4  Os sistemas fluviais e suas relações com as desembocaduras 

O movimento das águas entre os sistemas abertos que compõem o planeta 

Terra constituem o ciclo hidrológico e envolvem os movimentos desencadeados pelo 

calor do sol e associados pela força gravitacional, como a precipitação, as correntes 

superficiais que formam os rios e a infiltração da água no terreno (Skinner et al., 1999). 

O ciclo hidrológico está intimamente relacionado aos reservatórios das águas. 

Os oceanos correspondem a 97% destes reservatórios, sendo que os outros 3% estão 

contidas nos continentes e distribuídas em vários reservatórios, sendo somente cerca 

de 0.1 % os reservatórios correspondente para os lagos, água de solo, o vapor d'água 

contido na atmosfera e os rios (Hamblin, 1996). 

Nos sistemas fluviais desenvolvidos, as correntes fluviais geralmente fluem em 

direção ao oceano, erodindo o terreno, transportando e depositando sedimentos ao longo 

de sua rota até seu limite junto à desembocadura. O volume total de sedimentos 

transportados e de material dissolvido pelas correntes fluviais é denominado de carga de 

um rio, ou também conhecida como alúvio ou aluvião (Lima, 2009). A área total que 

contribui com água para uma corrente fluvial é denominada de bacia de drenagem de 

um rio, e seus principais componentes são o rio principal e seus afluentes.  

Uma corrente fluvial é controlada por cinco fatores básicos, que seriam: a área 

da seção transversal, A (m2), (largura e profundidade média do canal); o gradiente do 

canal; a velocidade média da água, v (m. s-1); a descarga, D (m3.s-1) que é determinada 

pela área da seção transversal (A) pela velocidade média (v) (D = Av); e a carga de 

sedimento ou o material dissolvido na corrente fluvial. Da cabeceira do rio para a sua 

desembocadura é possível observar que a área da seção transversal (A) aumenta, o 

gradiente diminui e a descarga aumenta. A descarga aumenta para a jusante à medida 

que cada tributário introduz mais água, e à medida que a área da seção transversal do 

canal também aumenta para acomodar um volume maior de água (Lima, 2009). 

Através dos sistemas fluviais, em bilhões de anos incontáveis quantias de 

metros cúbicos de sedimentos desagregados dos solos e das rochas foram transportados 

nas direções dos mares, assoreando os rios e seus canais, formando planícies 

aluvionares, deltas e preenchendo o fundo dos oceanos (Branco, 1993). Em uma escala 

de tempo de longo prazo, possivelmente o aporte de sedimentos pelos estuários pode 

influenciar a forma em planta de equilíbrio de longo prazo das praias próximo a 

desembocaduras. 



 

1.5  Morfodinâmica de

De acordo com Kraus (2001), 

balanço de forças no qual o

este balanço for alterado, 
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longo prazo devido à ação das ondas
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média (O’Brien, 1976). Entretanto

forma que a praia terá com esse equilíbrio

Em geral, nas praias de enseada localizadas entre os promontórios, de forma 

curvada nas suas extremidades e 

exista de forma constante ao 

acordo com Komar (1997

(refração e difração) não gera transporte 

Figura 2: Esquema de uma praia log
que indicam a direção das frentes de ondas difratadas e refratada
Silvester e Ho (1972). 

 
 

de longo prazo em praias 

Kraus (2001), o equilíbrio morfodinâmico, 
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, o sistema se afastará do estado de equilíbrio

ser aberto, se houver uma troca de massa e energia entre o sistema e seu entorno, 
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raias em geral alcançam uma configuração de equilíbrio

ção das ondas, da maré, das correntes de marés e do

de costa apresentar desvios aleatórios a partir de um

Entretanto, nem sempre é possível determinar 

rá com esse equilíbrio. 

nas praias de enseada localizadas entre os promontórios, de forma 

curvada nas suas extremidades e sem a presença de desembocaduras, é

de forma constante ao longo do tempo uma condição de equilíbrio est

7), isto ocorre quando o padrão de incidência

gera transporte líquido de sedimento (Figura 2)

Esquema de uma praia log-espiral mostrando a linha de costa sempre ortogonal aos raios 
que indicam a direção das frentes de ondas difratadas e refratadas. Retirado e modificado
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Ao contrário, em praias com desembocaduras é comum existir uma condição 

de equilíbrio dinâmico de longo prazo devido ao importante fluxo de sedimento imposto 

pela desembocadura. 

O fluxo de sedimento imposto pelas desembocaduras induz a um balanço entre 

o transporte longitudinal da ponta da barreira arenosa adjacente à desembocadura e o 

transporte na seção transversal da desembocadura pelas correntes de maré. Como 

consequência desse balanço, a forma em planta de praias com desembocaduras 

comumente se desvia da forma em planta de praias em equilíbrio estático. 

Assim, considerando a hipótese de que a desembocadura e todos os elementos 

morfológicos do estuário tenderão, em longo prazo, a um estado de equilíbrio. A 

evolução pode ser caracterizada pela relação de equilíbrio entre os elementos 

morfológicos da desembocadura e a hidrodinâmica (van de Kreeke, 1996). 

Para a modelagem de desembocaduras os modelos baseados na integração 

física de processos de pequena escala dificilmente produzem o resultado desejado, 

devido ao conhecimento limitado de alguns processos físicos (p. ex.: transporte de 

sedimento induzido por correntes). Nestes casos são mais satisfatórios os modelos 

baseados na introdução da física agregada, ou de relações empíricas, ou uma 

combinação dos dois (van de Kreeke, 1996). 

Alguns modelos de equilíbrio foram propostos para descrever a forma em 

planta das praias de enseada ou apoiadas em um promontório, ou em uma saliência 

(Yasso, 1965; Silvester e Ho, 1972; Hsu e Evans, 1989). Entretanto, estes não são 

aplicáveis a praias com desembocadura. Na literatura tem sido proposta relação de 

equilíbrio entre os parâmetros físicos das desembocaduras (p. ex.: prisma de maré) e 

seus elementos morfológicos (p. ex.: área da desembocadura, bancos de marés).  

Mais recentemente, Medellín et al. (2009) propuseram um modelo empírico 

para descrever a forma em planta de equilíbrio, em longo prazo, das praias de enseada 

ou apoiada em um promontório com desembocadura, baseado em relações empíricas 

dos parâmetros das desembocaduras e em um modelo empírico para praias de enseada. 
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1.6  Estado da arte  

1.6.1 Relações empíricas de equilíbrio para desembocaduras 

Nesta seção são apresentadas algumas das relações empíricas de equilíbrio para 

desembocaduras estáveis propostas na literatura e que servirão de base para este estudo. 

As relações empíricas aqui apresentadas correspondem às inter-relações entre os 

parâmetros da desembocadura e os parâmetros da dinâmica de maré.  

Nas desembocaduras estáveis a área da seção transversal é mínima e se 

mantém relativamente constante, onde se observa um balanço dinâmico entre o fluxo de 

maré e os sedimentos. O sedimento que se move ao longo da costa é depositado na 

desembocadura e transportado pelo fluxo de maré para fora do canal da desembocadura. 

Parte desse sedimento é depositada no delta interior (delta de enchente), outra parte no 

delta exterior (delta de vazante) e, por último, outra parte se move ao longo do delta 

exterior e da praia (barra) próxima (CEM, 2002). 

Baseada em estudos realizados na costa dos E.U.A. alguns autores propõem 

relação empíricas entre a área da seção transversal mínima da desembocadura (A) e seu 

prisma de maré (Ω), isto é, o volume de água que flui em um corpo de água desde maré 

baixa até maré alta (LeConte, 1905; O’Brien 1969; Jarret, 1976). 

LeConte (1905) propôs uma relação linear por meio da expressão: 

� = �� 1) 

onde A é a área da seção transversal mínima ou de equilíbrio dada em pés2, o 

coeficiente empírico C, e Ω é o prisma de maré dado em pés3. O autor observa por meio 

da variação do coeficiente empírico C de quase 35 %, que para um mesmo prisma de 

maré a área da seção transversal de equilíbrio pode ser maior quando o transporte ao 

longo da costa é restringido. 

O’Brien (1969) e Jarret (1976) encontraram uma relação empírica similar entre 

a área da seção transversal das desembocaduras em função do prisma de maré de sizígia 

através da seguinte expressão geral: 

� = ��	 2) 

onde A é a área da seção transversal mínima ou de equilíbrio dada em pés2, o 

coeficiente C e o expoente n foram determinados empiricamente, e Ω é o prisma de 

maré dado em pés3.  



11 
 

 
 

O’Brien (1969), avaliando marés vivas, relatou uma expressão para o cálculo 

do prisma de maré dada por: 

� = ���������	�� 3) 

onde ab é a amplitude média da onda de maré na baía, a0 é a amplitude da onda de maré 

no oceano, e Ab é a área da baía.  

Estas relações indicam que ao aumentar o prisma de maré (Ω), um maior 

volume de água fluirá pela desembocadura durante o ciclo de maré, gerando uma maior 

capacidade de erosionar o fundo da desembocadura para aumentar seu tamanho. 

Seguindo a expressão geral (2) O’Brien (1969) propôs as seguintes relações: 

� = �. ����−���	����	�� �!�"#��$�� 		�%$���  4) 

� = &. '(���−&��.)�	����	�� �!�"#��$�� 	#"!	� %�$%$��  5) 

onde A e Ω, respectivamente, em unidade de pés2 e pés3. 

Seguindo a expressão geral (2), Jarret (1976), analisando as desembocaduras 

nos E.U.A. ao longo da costa do Atlântico, do Pacífico e do Golfo de México, 

encontrou as seguintes relações: 

� = �. �&���−���.�*	����	�� �!�"#��$�� 		�%$���  6) 

� = *. +'���−&��.)'	����	�� �!�"#��$�� 	#"!	� %�$%$��  7) 

� = �. +&���,���.(�	#"!��	�	�"	%"�� 	� 	#" %� 	(����� ã"	.���/) 8) 

onde A e Ω, respectivamente, em unidade de pés2 e pés3. 

Jarret (1976) para avaliar o prisma de maré utilizou o método da curvatura que 

subestima o valor do prisma de maré (Ω), e, portanto, prediz uma área da seção 

transversal menor. Entretanto, seus resultados concordam com os encontrados 

anteriormente por O’Brien (1969) (Figura 3). 
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Figura 3: Relação entre a área da seção transversal da desembocadura (A) e o prisma de maré (Ω) 
encontradas por O’Brien (1969) e Jarret (1976).  

A relação tipo	0 = 123 (O’Brien, 1969; Jarret, 1976) tende a seguir com um 

valor maior do coeficiente empírico C e um valor reduzido do expoente empírico n nas 

desembocaduras situadas em costas com um transporte litorâneo reduzido. Isto indica a 

possibilidade de existir uma área da seção transversal de equilíbrio maior para um 

mesmo prisma de maré, uma vez que existe menos material para ser removido do canal 

da desembocadura durante cada ciclo de maré. 

Kraus (1998) derivou uma expressão para o coeficiente empírico da 

formulação de LeConte-O’Brien-Jarret, por meio de um modelo simples baseado em 

processos. Ao substituir os valores representativos dos parâmetros mencionados na 

expressão, foram obtidos valores do coeficiente C no mesmo intervalo dos resultados 

empíricos encontrados. 

Outras relações de equilíbrio de longo prazo foram propostas entre o prisma de 

maré e outros parâmetros das desembocaduras. Dentre estas, destacam-se a relação com 

o volume e área do delta exterior e interior ou mareal (Walton e Adams, 1976; Marino e 

Mehta, 2000; Carr de Betts e Mehta, 2001).  



 

Porém, a relação que m

com a largura da desembocadura

expressão: 

onde Ws é a largura da desembocadura, dada

foram determinados empiricamente

Shigemura (1981) analisou 231 baías localizadas ao longo das quatro principais 

costas do Japão e de dez variáveis correlacionadas (p. ex.: prisma de maré, vento, ondas, 

etc.), sendo que apenas o prisma de maré apresentou uma boa correlação com a largura 

da desembocadura. O autor, baseando

(ln(W) − ln(Ω)) propôs uma relação da forma 

para C e n, dependendo da costa em que estavam localizadas (

Shigemura (1981) apresenta uma validação da relação W

das pesquisas realizadas sobre a geometria dos canais fluviais estáveis sujeitos a um 

fluxo unidirecional. 

As expressões da 

classificar as desembocaduras de acordo com um parâmetro relacionado

geometria das desembocaduras

largura das desembocaduras

apresenta valores que variam entre 0.04 

Com isso, foi possível

um coeficiente de correlação

0.36 e 0.53 e valores da con

desembocaduras analisadas ao l

Tabela 1: Relação entre a largura
maré (Ω) para as desembocaduras 

 
 

que mais interessa neste estudo é a relação do

desembocadura proposta por Shigemura (1981), p
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desembocadura, dada em km; o coeficiente C 

determinados empiricamente, e Ω é o prisma de maré dado em km

Shigemura (1981) analisou 231 baías localizadas ao longo das quatro principais 
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desembocadura. O autor, baseando-se em valores logarítmicos de ambas as variáveis 
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dependendo da costa em que estavam localizadas (

(1981) apresenta uma validação da relação Ws – Ω (Tabela

das pesquisas realizadas sobre a geometria dos canais fluviais estáveis sujeitos a um 

As expressões da Tabela 1 podem ser refinadas consideravelmente ao 

classificar as desembocaduras de acordo com um parâmetro relacionado

desembocaduras, mais precisamente, o parâmetro, rwl, que relaciona 

desembocaduras com o comprimento da costa da baía. Esta relação 

que variam entre 0.04 e 0.2.  

possível obter expressões mais refinadas (Figura 

relação (R) entre 0.90 e 0.98, com valores do expo

constante C entre 3.25 e 56.25, dependendo da

analisadas ao longo das quatro costas do Japão.  

largura  da desembocadura ao nível da superfície Ws 
as desembocaduras das principais costas de Japão.  
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podem ser refinadas consideravelmente ao 

classificar as desembocaduras de acordo com um parâmetro relacionado com a 

parâmetro, rwl, que relaciona a 

baía. Esta relação 

Figura 4), chegando a 

do expoente n entre 

da localização das 

cie Ws e o prisma de 

 



 

Shigemura (1981) 

e que relacionam o perímetro mo

média (Wm em pés), com o regime de fluxo

Fb, e de costa, Fs, relatados por Mas

(Tabela 2). As equações de Blench e Lacey convertidas por Shigemura

comparadas na Figura 4.  

As expressões apresentadas por Shigemura (1981), na 

unicamente quando o regime de fluxo, Q, é menor que 10.000 pés

um prisma de maré de aproximadamente 6.65×10

expressões é duvidosa, quando o prisma excede o valor mencionado.

Recentemente, Medellín 

longo da costa norte de Espanha e 

desembocaduras analisadas, 

Tabela 2: Expressões convertidas
de fluxos, Q, com a largura da 

Figura 4: Relações obtidas por Shigemura (1981) entre a largura da desembocadura, W
de maré P, utilizando o parâmetro da geometría da
0.04 ≤ rwl ≥ 0.1. Retirada e modificada de 

 
 

Shigemura (1981) converteu as expressões que outros autores haviam proposto 

perímetro molhado (Pw em pés), e a largura da desembocadura 

o regime de fluxo (Q em pés3) e os valores do

Fb, e de costa, Fs, relatados por Mason (1973) para a equação da forma 

). As equações de Blench e Lacey convertidas por Shigemura

As expressões apresentadas por Shigemura (1981), na Tabela

quando o regime de fluxo, Q, é menor que 10.000 pés3/s, que corresponde a 

um prisma de maré de aproximadamente 6.65×10−3 km3. Portanto, a validade das 

expressões é duvidosa, quando o prisma excede o valor mencionado. 

ecentemente, Medellín et al., (2009) analisaram oito desembocaduras ao 

longo da costa norte de Espanha e propuseram uma relação entre W

desembocaduras analisadas, baseando-se na equação da forma 56 = 12
convertidas por Shigemura relacionando o perímetro molhado

 desembocadura ao nível da superfície, Ws, e o prisma de 

Relações obtidas por Shigemura (1981) entre a largura da desembocadura, W
maré P, utilizando o parâmetro da geometría das desembocaduras (rwl), com valores 

Retirada e modificada de Shigemura (1981).  
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haviam proposto 

largura da desembocadura 

do fator de fundo, 

(1973) para a equação da forma 56 = 123 

). As equações de Blench e Lacey convertidas por Shigemura (1981) estão 

Tabela 2, são válidas 

/s, que corresponde a 

. Portanto, a validade das 

desembocaduras ao 

propuseram uma relação entre Ws e Ω para as 23, (Tabela 2). 

ado, Pw, e o regime 
prisma de maré, Ω.  

 

 
Relações obtidas por Shigemura (1981) entre a largura da desembocadura, Wt, e o prisma 

desembocaduras (rwl), com valores entre 
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O presente trabalho utiliza a relação de equilíbrio tipo Ws e Ω. A relação de 

equilíbrio, como as mencionadas nesta seção, permitem concluir que: (a) quando 

modificados os parâmetros do estuário, produzir-se-á uma mudança nas formas de 

equilíbrio das desembocaduras, e que; (b) no caso de serem alteradas as formas de 

equilíbrio das desembocaduras, sem que sejam alterados os parâmetros do estuário, as 

desembocaduras tenderão a restabelecer as formas de equilíbrio. Isso sucederá sempre e 

quando o sistema disponha de material sedimentar suficiente para apresentar estas 

mudanças na morfologia (Medellín, 2007). 

1.6.2 Modelos de equilíbrio em planta para praias de enseadas 

Nesta seção são apresentados os principais modelos existentes na literatura que 

buscam descrever a forma em planta das praias de enseadas apoiada em ambas as 

extremidades por promontórios, ou apoiada somente a um promontório, e que se 

encontram protegidas por barreiras naturais (promontório rochoso) ou por obstáculos 

artificiais (espigões ou diques).  

Krumbein (1944) foi o primeiro a descrever a forma em planta das praias de 

enseadas como uma configuração similar a uma função espiral logarítmica (log-espiral), 

na qual o raio de curvatura aumenta progressivamente. Esta função é dada por: 

778 = 9:;<=>  
10) 

onde r é um raio que parte do centro da log-espiral até um ponto da curva, r0 é o raio do 

centro da log-espiral até a origem da curva, theta (θ) é o angulo variável entre r e r0, e 

alfa (α) é o ângulo constante definido como o ângulo entre o raio vetor e a tangente da 

curva em qualquer ponto (Figura 5). A forma da curva depende somente do ângulo e da 

escala de r0. 

 

 



 

Figura 5: Esquema descritivo da

Seguidos estudos 

forma em planta das praias

espiral). Silvester (1960), a partir de ensaios de laboratório,

denominada half-heart, com 

abaixo da baía, devido a uma situação erosiva, que transporta o sedimento costa abaixo. 

Yasso (1965) utilizou uma expressão da forma log

bom ajuste da forma em planta de quatro praias naturais das costas leste e oeste dos 

Estados Unidos. Entretanto, o ajuste da função log

para o segmento final da praia e também não permite predizer o efeit

ponto de difração. 

Mais adiante, Silvester e Ho (1972) encontraram uma relação entre o ângulo 

em (10) com o ângulo de incidência das 

partir desta relação, os autores propuseram um projeto para estabilizar praias de 

enseadas numa seção de costa de Singapura. 

LeBlond (1972) mostrou como as ondas que incidem com ângulo o

respeito à linha de costa poderiam iniciar uma erosão, que, eventualmente, conduziria à

formação de praias em forma de gancho (

Posteriormente, este autor demonstrou uma explicação teórica para a forma em 

planta log-espiral observada em

explicação teórica ocorre por meio de um balanço

batimetria na refração e difração das ondas, e de uma relação empírica entre a 

declividade da praia, a energia 

 
 

 
da forma log-espiral. Retirado e modificado de Komar (199

 foram realizados para demonstrar que a 

praias de enseadas é similar a uma função espiral logarítmica (log

(1960), a partir de ensaios de laboratório, obteve uma 

, com a parte curva costa acima, e a parte reta tangencial 

abaixo da baía, devido a uma situação erosiva, que transporta o sedimento costa abaixo. 

Yasso (1965) utilizou uma expressão da forma log-espiral (10

bom ajuste da forma em planta de quatro praias naturais das costas leste e oeste dos 

Estados Unidos. Entretanto, o ajuste da função log-espiral mostrou-se menos preciso 

para o segmento final da praia e também não permite predizer o efeit

Mais adiante, Silvester e Ho (1972) encontraram uma relação entre o ângulo 

com o ângulo de incidência das ondas, o qual denominou β (ver 

partir desta relação, os autores propuseram um projeto para estabilizar praias de 

enseadas numa seção de costa de Singapura.  

LeBlond (1972) mostrou como as ondas que incidem com ângulo o

respeito à linha de costa poderiam iniciar uma erosão, que, eventualmente, conduziria à

formação de praias em forma de gancho (hook-like beaches).  

Posteriormente, este autor demonstrou uma explicação teórica para a forma em 

servada em praias de enseadas em equilíbrio estático

por meio de um balanço entre os efeitos do promontório e 

batimetria na refração e difração das ondas, e de uma relação empírica entre a 

declividade da praia, a energia das ondas e o tamanho do grão (LeBlond, 1979).
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de Komar (1997). 

configuração da 

logarítmica (log-

 forma em planta 

ta tangencial costa 

abaixo da baía, devido a uma situação erosiva, que transporta o sedimento costa abaixo.  

10), obtendo um 

bom ajuste da forma em planta de quatro praias naturais das costas leste e oeste dos 

se menos preciso 

para o segmento final da praia e também não permite predizer o efeito de realocar o 

Mais adiante, Silvester e Ho (1972) encontraram uma relação entre o ângulo α 

(ver Figura 2). A 

partir desta relação, os autores propuseram um projeto para estabilizar praias de 

LeBlond (1972) mostrou como as ondas que incidem com ângulo oblíquo em 

respeito à linha de costa poderiam iniciar uma erosão, que, eventualmente, conduziria à 

Posteriormente, este autor demonstrou uma explicação teórica para a forma em 

praias de enseadas em equilíbrio estático. Esta 

entre os efeitos do promontório e da 

batimetria na refração e difração das ondas, e de uma relação empírica entre a 

das ondas e o tamanho do grão (LeBlond, 1979). 
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Mashima (1961), estudando praias de enseadas no Japão, descreveu a forma 

em planta das praias como uma parábola, relacionada com a direção dos eixos maior e 

menor dos diagramas de energia das ondas gerados em seus estudos. 

Recentemente, Hsu et al., (1987), a partir de dados experimentais, observaram 

que a forma espiral logarítmica em praias de enseadas em equilíbrio estático, já não se 

ajustavam bem à forma da praia, a partir de um ponto dado da linha de costa, onde esta 

se tornava reta e paralela às ondas incidentes.  

Hsu e Evans (1989) propuseram um modelo parabólico de forma em planta de 

equilíbrio estático em praias de enseadas, nomeado neste estudo como modelo de Hsu e 

Evans (1989). A expressão deste modelo calcula a longitude dos raios que partem do 

ponto de difração até ao contorno da praia, dada por: 

??� = �� + �� �βθ� + �� ����� 11) 

onde R0 representa a linha de controle que se estende desde o ponto de difração até o 

limite da praia, β e θi são os ângulos medidos a partir da frente de ondas, a qual deve ser 

paralela à tangente no limite da praia e C0, C1, e C2, são os coeficientes obtidos em 

função do ângulo β, que representa a obliquidade das ondas (Figura 6 e Figura 7).  

A validez da expressão parabólica de Hsu e Evans (1989) requer que:  

• Os gradientes longitudinais de altura de onda na praia estejam 

governados unicamente pelos fenômenos de refração e difração no ponto de 

controle, não existindo obstáculos posteriores. 

• Os sistemas de correntes longitudinais sejam associados unicamente às 

ondas, não sendo valido no caso de correntes de mares e em desembocaduras. 

• Somente exista um ponto de difração, ou vários sempre que não 

interajam mutuamente. 

A expressão (11) prediz a forma em planta ao longo da praia, somente quando 

o transporte de sedimento é desprezível ou nulo (praia em equilíbrio estático), sendo a 

obliquidade das ondas a única variável que define a forma resultante da praia 

(Hsu e Evans, 1989).  

Hsu et al. (1989a,b) realizaram diversos experimentos para investigar a 

estabilidade de praias de enseadas utilizando o modelo parabólico de Hsu e 

Evans (1989).  



 

Klein et al. (2003) 

Hsu e Evans (1989) analisou 

Santa Catarina (Brasil). Os autores 

como em equilíbrio estático, equilíbri

equação Hsu e Evans (1989

a estabilidade das praias de enseadas analisadas e também avaliar o impacto de obras de 

engenharia na configuração litoral

na seção retilínea costa abaixo

Figura 6: Esquema descritivo do
modificado de Short (1999).  

Figura 7: Coeficientes C0, C1, e

 
 

. (2003) utilizando a equação de forma parabólica 

ou a estabilidade de noventa praias de enseadas 

. Os autores avaliaram e classificaram a estabilidade das praias 

como em equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e perto de equilíbrio estático

1989) mostrou ser um instrumento robusto e pratico 

as praias de enseadas analisadas e também avaliar o impacto de obras de 

a configuração litoral quando utilizado o parâmetro da orientação da praia 

costa abaixo. 

do modelo parabólico, mostrando as variáveis envolv

e C2 em função do angulo beta (β). 
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de enseadas no estado de 

ram a estabilidade das praias 

o dinâmico e perto de equilíbrio estático. A 

robusto e pratico para avaliar 

as praias de enseadas analisadas e também avaliar o impacto de obras de 

ndo utilizado o parâmetro da orientação da praia 

 
envolvidas. Retirado e 
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Wind (1994) propôs um modelo analítico para o desenvolvimento de praias ao 

abrigo de uma só estrutura, em que se assume que o deslocamento da linha de costa é 

em função da forma, que, por sua vez, varia de acordo com o ângulo polar e o tempo. 

Este autor mostrou que, em longo prazo, o modelo se aproxima ao modelo estático 

apresentado por Hsu e Evans (1989). 

Hsu e Evans (1989) indicam que não existem equações disponíveis para praias 

que recebem aporte de sedimento, denominadas em equilíbrio dinâmico. Entretanto, 

mais recentemente, Medellín et al. 2009 propuseram um modelo parabólico modificado, 

a partir do modelo de Hsu e Evans (1989) para praias enseadas em equilíbrio estático, 

que busca ajustar a forma em planta de praias próximas a desembocaduras em equilíbrio 

dinâmico.  

Medellín et al. (2009) incorporaram um novo termo com parâmetros 

relacionados à dinâmica dos estuários na expressão proposta pelo modelo de Hsu e 

Evans (1989), uma vez que a linha de costa se desvia da forma ajustada por este modelo 

devido à influência da dinâmica estuarina, mais precisamente, pela influência da 

dinâmica das marés.     

González e Medina (2001) aplicaram a metodologia proposta por 

Hsu et al. (1989a,b) em praias em equilíbrio estático com base em praias da costa da 

Espanha e indicaram algumas limitações desta metodologia. Dentre estas limitações, 

está sua incapacidade de representar forma em planta da praia próxima à 

desembocadura de um estuário devido à dinâmica das marés e de predizer o efeito local 

em praia com obstáculos, como ilhas ou rochas submergidas. Além disso, os autores 

também indicaram a dificuldade de definir o ponto limite costa abaixo, como já antes 

indicado por Silvester et al. (1980).  

González e Medina (2001) propõem uma metodologia modificada de 

Hsu et al. (1989a,b), para projetar praias de enseadas em equilíbrio estático, que permite 

definir o limite costa abaixo desde o qual o modelo parabólico é aplicável a praias por 

meio da determinação do ângulo αmin (Figura 8). 

O ângulo αmin é determinado a partir da distância Y, medida entre o ponto de 

difração e o ponto P0 costa abaixo, com o comprimento de onda (L), calculado a partir 

da profundidade média (h) ao longo da frente de onda próxima ao ponto de difração e o 

período de onda (THs12) associado à onda que excede 12 horas ao ano junto ao ponto de 

difração.  



 

Mais precisamente, o ângulo 

adimensional entre a distânci

ângulo αmin é definido como uma ortogonal em relação à

pelo ponto de difração e em relação 

ao ponto P0. O ângulo αmin 

ABCD
onde a constante βr = 2.13. 

Figura 8: Esquema definindo a
parâmetros definidos ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), utilizando a metodologia proposta 
por González e Medina (2001). Retirado e modificado de 

A presença do promontório ou dique

2 e 3, já na região 1 a onda não é modificada

será paralela às frentes de ondas. O limite que separa a zona de influência da difração da 

zona inalterada (ponto P0) é função 

ponto de controle, ou ponto de difraç

P0, medida perpendicularmente

A distância adimensional exerce influência especialmente no caso de 

próximas ao ponto de difração. Para valores de Y/L maiores que 8, a variação de 

com o número de ondas Y/L é de pequena magnitude, como apresentado na 

 
 

Mais precisamente, o ângulo αmin é determinado a partir de uma função 

adimensional entre a distância da costa, Y, e o comprimento de onda, L, 

é definido como uma ortogonal em relação às frentes de ondas 

em relação à linha de controlo (R0) que liga o ponto de 

 pode ser calculado através da seguinte equação:

BCD = ��#%�	 E���&�' + ���� 	FG�FG H
�/�

 

 

Esquema definindo as regiões 1, 2 e 3 geradas pelo promontório ou dique costa afora e os 
parâmetros definidos ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), utilizando a metodologia proposta 

. Retirado e modificado de González e Medina (2001).

promontório ou dique produz difração das ondas nas zonas 

3, já na região 1 a onda não é modificada. Portanto, a praia em equilíbrio na região

s frentes de ondas. O limite que separa a zona de influência da difração da 

) é função da distância dique-costa (Y/L), que existe entre o 

nto de controle, ou ponto de difração e a prolongação da linha de costa que passa por 

mente às frentes de onda. 

A distância adimensional exerce influência especialmente no caso de 

próximas ao ponto de difração. Para valores de Y/L maiores que 8, a variação de 

com o número de ondas Y/L é de pequena magnitude, como apresentado na 
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é determinado a partir de uma função 

a da costa, Y, e o comprimento de onda, L, (Y/L). O 

de ondas que passam 

o ponto de difração 

pode ser calculado através da seguinte equação: 

12) 

 
pelo promontório ou dique costa afora e os 

parâmetros definidos ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), utilizando a metodologia proposta 
González e Medina (2001). 

das ondas nas zonas 

a praia em equilíbrio na região 1 

s frentes de ondas. O limite que separa a zona de influência da difração da 

(Y/L), que existe entre o 

o e a prolongação da linha de costa que passa por 

A distância adimensional exerce influência especialmente no caso de praias 

próximas ao ponto de difração. Para valores de Y/L maiores que 8, a variação de αmin 

com o número de ondas Y/L é de pequena magnitude, como apresentado na Figura 9. 



 

Figura 9: Valores do ângulo α
praias na costa Atlântica e Mediterrânea

Para este estudo, vale destacar um caso particular da forma em planta de 

equilíbrio, originada ao abrigo de uma ilha ou de um dique emerso, paralelo e próximo à 

praia. Estes obstáculos ou estruturas reduzem efetivamente a quantidade de energia de 

onda e geram um sistema de difração e correntes do tipo de praias de enseada. 

González e Medina (1999), utilizando os valores do ângulo 

costa afetada por um dique costa afora, analisaram as principais respostas da linha de 

costa frente a esta estrutura de dique. 

Estes autores aplicaram o modelo de Hsu e Evans

costa afora, assumindo como hipóteses de partida: a incidência normal das ondas ao 

dique; um dique simétrico e impermeável e que não seja transposto pelas ondas

ocorrência de interação com outro tipo de estruturas, seja na praia ou na zona de 

arrebentação das ondas; e cumprimento das hipóteses em que se 

de Hsu e Evans (1989). 

González e Medina (1999) observaram três respostas da linha de 

forma em planta da praia, que originaram a formação de tômbolo, saliência e dupla 

saliência, sendo as formações de tômbolo e saliência as duas de maior interesse na área 

de engenharia. Estas respostas ocorrem sempre e quando a praia tenha mate

suficiente e disponível para gerar estas formas.

 
 

αmin com relação ao número de ondas (Y/L) obtidos ao analisar 26 
Mediterrânea da Espanha. Retirada de González e Medina (2001).

Para este estudo, vale destacar um caso particular da forma em planta de 

equilíbrio, originada ao abrigo de uma ilha ou de um dique emerso, paralelo e próximo à 

praia. Estes obstáculos ou estruturas reduzem efetivamente a quantidade de energia de 

ram um sistema de difração e correntes do tipo de praias de enseada. 

González e Medina (1999), utilizando os valores do ângulo αmin

costa afetada por um dique costa afora, analisaram as principais respostas da linha de 

strutura de dique.  

es autores aplicaram o modelo de Hsu e Evans (1989) para casos com dique 

costa afora, assumindo como hipóteses de partida: a incidência normal das ondas ao 

dique; um dique simétrico e impermeável e que não seja transposto pelas ondas

ocorrência de interação com outro tipo de estruturas, seja na praia ou na zona de 

arrebentação das ondas; e cumprimento das hipóteses em que se fundamenta o modelo 

González e Medina (1999) observaram três respostas da linha de 

forma em planta da praia, que originaram a formação de tômbolo, saliência e dupla 

saliência, sendo as formações de tômbolo e saliência as duas de maior interesse na área 

de engenharia. Estas respostas ocorrem sempre e quando a praia tenha mate

suficiente e disponível para gerar estas formas. 

21 

 
com relação ao número de ondas (Y/L) obtidos ao analisar 26 

González e Medina (2001). 

Para este estudo, vale destacar um caso particular da forma em planta de 

equilíbrio, originada ao abrigo de uma ilha ou de um dique emerso, paralelo e próximo à 

praia. Estes obstáculos ou estruturas reduzem efetivamente a quantidade de energia de 

ram um sistema de difração e correntes do tipo de praias de enseada.  

min como limite da 

costa afetada por um dique costa afora, analisaram as principais respostas da linha de 

89) para casos com dique 

costa afora, assumindo como hipóteses de partida: a incidência normal das ondas ao 

dique; um dique simétrico e impermeável e que não seja transposto pelas ondas; não 

ocorrência de interação com outro tipo de estruturas, seja na praia ou na zona de 

fundamenta o modelo 

González e Medina (1999) observaram três respostas da linha de costa, ou da 

forma em planta da praia, que originaram a formação de tômbolo, saliência e dupla 

saliência, sendo as formações de tômbolo e saliência as duas de maior interesse na área 

de engenharia. Estas respostas ocorrem sempre e quando a praia tenha material 



 

Por meio da metodologia proposta por González e Medina (1999, 2001), além 

de ser possível determinar a forma que a linha de costa adotará, também é possível obter 

outros parâmetros de interesse, como: a

que se forma um tômbolo (B

forma uma saliência. 

Cabe ressaltar que,

interação entre os pontos de difração e, portanto, o tamanho da saliência (Y

obtém com a formulação parabólica aplicada a diques é aproximado. Hsu e 

Silvester (1990) propuseram uma expressão empírica, que corrige o 

saliência dependendo da distância do dique

comprimento médio das onda

cristas são paralelas à costa, e os demais parâmetros relacionados à formação de 

tômbolo e da saliência.  

A partir da metodologia proposta por González e Medina (1999,

identificados, respectivamente, na 

 
Figura 10: a) Esquema de definição de um tômbolo, com as típicas variáveis desconhecidas ao 
projetar um tômbolo, que são o comprimento da linha de costa afetada pelo dique, 2B
de praia junto ao dique (Bk); b) Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis 
desconhecidas ao projetar uma saliência, que são o 
afetada pelo dique (2B1). Retirado de 

A formação de tômbolo interrompe a corrente longitudinal e, neste caso, 

distância Y/L define o maior 

distância de início da praia B

A formação da saliência ocorre ao aumentar a distância do dique em direção ao 

mar (Y/L), onde o efeito do dique é menor sobre a praia, criando um avanço de Y

ocorrer interrupção das correntes longitudinais. Se o dique continuar se afastando,

chega-se a uma situação na qual sua influência sobre a 

 
 

Por meio da metodologia proposta por González e Medina (1999, 2001), além 

de ser possível determinar a forma que a linha de costa adotará, também é possível obter 

outros parâmetros de interesse, como: a largura da praia junto ao dique para os casos em 

que se forma um tômbolo (Bk) e o tamanho da saliência (Y0) para os casos em que se 

Cabe ressaltar que, no caso de formar a saliência, viola-se a hipótese de não 

s de difração e, portanto, o tamanho da saliência (Y

obtém com a formulação parabólica aplicada a diques é aproximado. Hsu e 

(1990) propuseram uma expressão empírica, que corrige o 

saliência dependendo da distância do dique-praia (Y) e do comprimento do dique (B).

ondas (L) que incide próximo ao ponto de difração e cujas 

cristas são paralelas à costa, e os demais parâmetros relacionados à formação de 

partir da metodologia proposta por González e Medina (1999,

identificados, respectivamente, na Figura 10a e na Figura 10b.  

a) Esquema de definição de um tômbolo, com as típicas variáveis desconhecidas ao 
que são o comprimento da linha de costa afetada pelo dique, 2B

); b) Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis 
desconhecidas ao projetar uma saliência, que são o tamanho da saliência (Y0

). Retirado de González e Medina (2001). 

A formação de tômbolo interrompe a corrente longitudinal e, neste caso, 

distância Y/L define o maior αmin dos três casos e, portanto, o menor ângulo 

aia B1.  

A formação da saliência ocorre ao aumentar a distância do dique em direção ao 

mar (Y/L), onde o efeito do dique é menor sobre a praia, criando um avanço de Y

ocorrer interrupção das correntes longitudinais. Se o dique continuar se afastando,

se a uma situação na qual sua influência sobre a praia é imperceptível.
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Por meio da metodologia proposta por González e Medina (1999, 2001), além 

de ser possível determinar a forma que a linha de costa adotará, também é possível obter 

largura da praia junto ao dique para os casos em 

) para os casos em que se 

se a hipótese de não 

s de difração e, portanto, o tamanho da saliência (Y0) que se 

obtém com a formulação parabólica aplicada a diques é aproximado. Hsu e 

(1990) propuseram uma expressão empírica, que corrige o tamanho da 

praia (Y) e do comprimento do dique (B). O 

(L) que incide próximo ao ponto de difração e cujas 

cristas são paralelas à costa, e os demais parâmetros relacionados à formação de 

partir da metodologia proposta por González e Medina (1999, 2001), estão 

 
a) Esquema de definição de um tômbolo, com as típicas variáveis desconhecidas ao 

que são o comprimento da linha de costa afetada pelo dique, 2B1, e a largura 
); b) Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis 

0) e linha de costa 

A formação de tômbolo interrompe a corrente longitudinal e, neste caso, à 

dos três casos e, portanto, o menor ângulo β e 

A formação da saliência ocorre ao aumentar a distância do dique em direção ao 

mar (Y/L), onde o efeito do dique é menor sobre a praia, criando um avanço de Yo, sem 

ocorrer interrupção das correntes longitudinais. Se o dique continuar se afastando, 

praia é imperceptível. 



 

A Figura 11 apresenta o diagrama proposto por González e Medina (1999),

com as variáveis parametrizadas e relacionadas às formações de tômbolo, saliência e 

dupla saliência, que são definidas ao se projetar um dique costa afora. 

É possível observar que, mantida constante a distância entre o dique e a linha 

da praia (Y/L) e aumentar o comprimento do dique (B/L), oc

saliência (Y0/Y). Da mesma forma, se o comprimento do dique (B/L) for constante e 

aumentar a distância Y/L, ocorre uma diminuição da saliência (Y

Cabe resaltar que, ocorrendo uma grande distân

Y/L igual a 10, a maior saliência 

distância Y/L igual a 2, é possível ob

caso intermediário de dupla saliência, sua

sendo que, para valores de Y/L menores que 2, praticamente não ocorre dupla saliência.

Figura 11: Diagrama com as variáveis adimensionais da forma em planta de equilíbrio: para 
tômbolo (Bk/B, B1/L) e saliência (Yo/Y, B
(2B), da distância do dique até a linha de costa (Y) e do comprimento de onda (L). Retirado e 
modificado de González e Medina (2001).

 
 

apresenta o diagrama proposto por González e Medina (1999),

com as variáveis parametrizadas e relacionadas às formações de tômbolo, saliência e 

dupla saliência, que são definidas ao se projetar um dique costa afora.  

É possível observar que, mantida constante a distância entre o dique e a linha 

mentar o comprimento do dique (B/L), ocorre um aumento da 

/Y). Da mesma forma, se o comprimento do dique (B/L) for constante e 

aumentar a distância Y/L, ocorre uma diminuição da saliência (Y0/Y).  

Cabe resaltar que, ocorrendo uma grande distância Y/L, como 

Y/L igual a 10, a maior saliência possível é da ordem de Y0/Y=0.57. Já ocorrendo uma 

distância Y/L igual a 2, é possível obter uma saliência da ordem de Y0

caso intermediário de dupla saliência, sua solução é uma pequena faixa de domínio, 

sendo que, para valores de Y/L menores que 2, praticamente não ocorre dupla saliência.

Diagrama com as variáveis adimensionais da forma em planta de equilíbrio: para 
/L) e saliência (Yo/Y, B1/L) para os diferentes valores do comprimento do dique 

(2B), da distância do dique até a linha de costa (Y) e do comprimento de onda (L). Retirado e 
González e Medina (2001). 
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apresenta o diagrama proposto por González e Medina (1999), 

com as variáveis parametrizadas e relacionadas às formações de tômbolo, saliência e 

É possível observar que, mantida constante a distância entre o dique e a linha 

orre um aumento da 

/Y). Da mesma forma, se o comprimento do dique (B/L) for constante e 

como por exemplo, 

/Y=0.57. Já ocorrendo uma 

0/Y=0.72. Para o 

solução é uma pequena faixa de domínio, 

sendo que, para valores de Y/L menores que 2, praticamente não ocorre dupla saliência. 

 
Diagrama com as variáveis adimensionais da forma em planta de equilíbrio: para 

/L) para os diferentes valores do comprimento do dique 
(2B), da distância do dique até a linha de costa (Y) e do comprimento de onda (L). Retirado e 
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Outra relação empírica da forma em planta de equilíbrio para praias de 

enseadas foi proposta por Moreno e Kraus (1999), denominada tangente hiperbólica, 

que está definida pela seguinte expressão em coordenadas cartesianas: 


 = ±K%�	L!(��)��	  13) 

onde y é a distância perpendicular à costa, x é a distância ao longo da costa, e a (unidade 

de longitude), b (unidade de longitude−1), e m (adimensional) são os coeficientes 

determinados empiricamente. 

A expressão parabólica de Hsu e Evans (1989) apresenta vantagens sobre a 

log-espiral e a tangente hiperbólica, uma vez que envolve a obliquidade das ondas e seu 

ponto de origem coincide com o ponto de difração. Isto permite predizer novas formas 

em planta da praia ao mudar ou realocar o ponto de difração. Na atualidade, a expressão 

parabólica é amplamente utilizada em projetos de engenharia.  

Littlewood et al. (2007) apresentaram uma explicação da forma em planta de 

praias de enseadas utilizando um modelo numérico de uma linha, o qual incluiu o 

assomeramento e a refração das ondas somente com o fundo. Este ajuste permite que a 

forma em planta tipo log-espiral evoluciona simplesmente como resultado do transporte 

longitudinal de sedimento forçado por uma distribuição de ângulos de incidência das 

ondas em águas profundas. 

1.6.3 Modelo parabólico de forma em planta de equilíbrio dinâmico de 

praias com desembocaduras (Medellín et al., 2009) 

O modelo de Medellín et al. (2009) serviu de base para analisar as praias em 

desembocaduras ao longo da costa brasileira, que se encontram protegidas por 

promontórios. Esta opção está baseada no pressuposto de que até o momento somente 

este modelo permite descrever a forma em planta de praias de enseadas que se 

encontram adjacente a uma desembocadura, em uma condição de equilíbrio dinâmico. 

Todos os demais modelos propostos para descrever a forma em planta de praias 

de enseadas somente são aplicáveis àquelas praias em condição de equilíbrio estático 

(sem desembocaduras).  

Medellín et al. (2009) propuseram um modelo para praias de enseadas 

adjacente a desembocaduras, que incorpora um novo termo à expressão parabólica de 

Hsu e Evans (1989), que envolve a dinâmica das desembocaduras.  



 

Os autores utilizaram

elementos morfológicos das

para praias de enseadas adjacentes

Hsu e Evans (1989). Isto porque 

claras vantagens sobre as 

hiperbólica), e que está concebida

Para validação da nova 

necessário modificar o modelo

descrever a zona mais próxima à

próxima à desembocadura

dinâmica das ondas e das corr

forçamento dominante é das ondas

Figura 12: Esquema de uma 
modelo parabólico (linha preta 
ângulo β, a linha de controle R
diferenças radiais entre o modelo
de Medellín et al., 2009. 

O modelo parabólico de 

formulação parabólica de Hsu 

termo (14) está relacionado a 

resultado da aplicação do 

desembocadura.  

 
 

autores utilizaram relações empíricas entre os parâmetros

das desembocaduras para desenvolver uma 

adjacentes a desembocaduras, a partir do modelo

(1989). Isto porque consideraram que a expressão parabólica 

as outras expressões empíricas (log-espiral

concebida para praias em equilíbrio estático.  

ara validação da nova formulação proposta por Medellín et al.

modelo parabólico de Hsu e Evans (1989), para que 

próxima à desembocadura (equilíbrio dinâmico

dura a forma em planta da praia depende conjuntamente 

das correntes de maré, ao contrário do resto da praia,

forçamento dominante é das ondas (Figura 12). 

 praia de enseada com desembocaduras, apresentando
a contínua), indicando à frente de onda (linha preta
R0, os raios Ri (linhas cinza) correspondente aos â

modelo parabólico e a linha de costa (difHsu, linhas vermelhas

parabólico de Medellín et al. (2009) incorpora um

parabólica de Hsu e Evans (1989) apresentada na expressão

relacionado a certo angulo θi onde se iniciam as diferenças

resultado da aplicação do modelo parabólico e a linha de costa na 
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parâmetros físicos e os 

 nova expressão 

modelo parabólico de 

parabólica apresenta 

espiral e tangente-

et al. (2009) foi 

para que este pudesse 

dinâmico). Na zona mais 

conjuntamente da 

maré, ao contrário do resto da praia, onde o 

 
apresentando o ajuste do 

preta descontínua), o 
os ângulos θi > β e as 
vermelhas). Retirado 

um quarto termo a 

expressão (11). O quarto 

diferenças entre o 

 proximidade da 
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A formulação de Medellín et al. (2009) está dada por: 

MMN =
OPQ
PR 1NS	1T	 �β

θ
� + 1U �VW�U , β < 	W	 < θ[\[		(Hsu	e	Evans, 1989)

1N + 1T	 �β
θ
� + 1U �VW�U + 	A expk−l mβ

θ
−	 β
θno3pq , θ[\[ < 	W	 < θr[\																																																									

s 14) 

onde R0 representa a linha de controle, que se estende desde o ponto de difração até o 

limite da praia. Os ângulos β e θi são medidos a partir das frentes de ondas, que devem 

ser paralelas à tangente no limite da praia. Os coeficientes C0, C1 e C2 são função do 

ângulo β, que representa a obliquidade das ondas. A e B são os coeficientes da função 

exponencial, y = Ae-Bx, θini é o ângulo a partir do qual o modelo parabólico se desvia da 

linha de costa, e θfin é o ângulo que define o limite entre a praia e a desembocadura 

(ponta da barra arenosa). Estes ângulos são obtidos ao se determinar os pontos Pini e Pfin, 

com os quais se definem os raios Rini e Rfin (Figura 13). 

A magnitude do quarto termo descreve o grau de influência da desembocadura 

na forma em planta da praia adjacente, ou seja, a importância relativa da dinâmica do 

estuário, principalmente devido às marés sobre a dinâmica marinha mais relacionada às 

ondas (Medellín et al. 2009). Por tanto, estes autores relacionaram o termo adicional, 

por meio de seus coeficientes A e B, com os parâmetros das desembocaduras e do ajuste 

parabólico, obtendo uma formulação geral da forma em planta de praias de enseadas 

próximas à desembocadura aplicada para a região norte de Espanha.  

Medellín et al. (2009) a partir da expressão t = 09,uv	que define as 

diferenças entre o modelo parabólico e a linha de costa encontraram relações empíricas 

para os coeficientes A e B.  

Estas relações incluem parâmetros das desembocaduras que podem ser obtidos 

facilmente, como: a largura da desembocadura (W) e o prisma de maré (Ω) que podem 

ser obtidos a partir de imagens aéreas digital. A partir do ajuste do modelo parabólico 

pode ser obtida a linha de controle (R0), o raio Rfin e a distância Delta (∆) definida entre 

os pontos Pini e Pfin que representa a seção da costa afetada pela dinâmica (Figura 13). 

O coeficiente A é o valor inicial da curva e representa a maior diferença em 

relação ao modelo parabólico, quando x =β/θfin, ao final da barra arenosa onde a 

dinâmica mareal é mais importante. Portanto, espera-se que exista uma relação direta 

com o raio Rfin, que é a distância entre o ponto de difração, Pd, e o ponto no limite da 

barra arenosa, Pfin (Figura 13).  



 

O coeficiente B define 

de diminuição das diferenças

(Medellín et al., 2009).  

A expressão y = Ae

logo os coeficientes A e B também foram adimensionalizados. Para isto

adimensionalizado com R

adimensional (Rfin/R0) e o

adimensionalizado com R

adimensional (Ω/R0
3) e o coeficiente B.

As relações empíricas para 

Medellín et al. (2009), a partir 

diretamente, a partir das expres

Figura 13: Ajuste do modelo de
preta contínua), a linha de costa
Evans (1989) entre os ângulos, β
Pp, Pini  e Pfin, à distância Delta (
de ondas (Dir) e a linha de controle

 
 

O coeficiente B define a taxa de decréscimo da função exponencial, 

diferenças que ocorrem ao se afastar da 

Ae−Bx foi determinada a partir de variáveis

e B também foram adimensionalizados. Para isto

R0 e foi obtida uma relação entre esta

e o coeficiente A. O prisma de maré (Ω

R0
3 e foi obtida uma relação entre esta

coeficiente B.  

empíricas para os coeficientes A e B 

(2009), a partir da expressão t = 09,uv,	podem 

diretamente, a partir das expressões:  

�w�� � �. *�	 �?��	?� ��.&' 
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de Medellín et al. (2009) definido entre os ângulos, 
de costa, LC, (linha preta com pontos), o ajuste do 

s, β< θ <θini (linha branca descontínua). Os pontos selecionado
ta (∆), os ângulos β, θini e θfin medidos, respectivamente,

controle R0, a linha Rini e a linha Rfin. Modificada de Medellín
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exponencial, ou o grau 

 desembocadura 

variáveis adimensionais, 

e B também foram adimensionalizados. Para isto, Rfin foi 

esta nova variável 

Ω) também foi 

esta nova variável 

B obtidas por 

 ser calculadas 

15) 

16) 

 

s, θini < θ < θfin (linha 
 modelo de Hsu e 
selecionados Pd, Pf, 

, respectivamente, entre as frentes 
Medellín (2007). 
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1.7  Abordagem do problema e objetivos 

A costa brasileira está constituída por uma série de praias e pequenas 

desembocaduras separadas por promontórios e com a praia próxima à desembocadura 

formando uma barra arenosa ou pontal.  

Uma das características de praia de enseada com desembocaduras é que sua 

forma em planta assemelha-se à forma em planta de equilíbrio das praias de enseada 

sem desembocadura. Porém, na zona mais próxima à desembocadura, à presença do 

canal de maré aumenta relativamente à importância da dinâmica estuarina sobre a 

dinâmica marinha (relacionada às ondas), e consequentemente, a forma em planta da 

praia tende a se distanciar daquela prevista para praias de enseada sem a presença de 

desembocaduras. 

Dado que, até o momento somente o modelo proposto por 

Medellín et. al. (2009) busca descrever a forma em planta das praias de enseada com 

desembocaduras através da incorporação de parâmetros morfológicos e da dinâmica de 

desembocaduras, é necessário realizar estudos para melhorar o atual estado de 

conhecimento da modelagem de longo prazo da forma em planta das praias de enseada 

com desembocaduras. 

A hipótese de partida deste trabalho consistiu em verificar que, além do prisma 

de maré relacionado à dinâmica das desembocaduras, outros parâmetros físicos e/ou 

morfológicos relacionados à dinâmica costeira exercem importante influência na forma 

em planta de equilíbrio de longo prazo nas praias de enseada com desembocaduras. 

O objetivo deste trabalho foi propor uma modificação na formulação 

proposta pelo modelo de Medellín et al. (2009), através da incorporação de novos 

parâmetros físicos e/ou elementos morfológicos relacionados à dinâmica costeira, 

para permitir que este modelo ajuste adequadamente sua forma em planta às 

praias com desembocaduras analisadas neste estudo.  

Para cumprir com este objetivo, foi necessário: 

1) Aplicar o diagrama proposto por González e Medina (1999), para definir a 

forma em planta da praia atrás de uma ilha ou de um dique costa afora, às 

praias com desembocaduras na costa brasileira. 

2) Verificar o ajuste do modelo parabólico de equilíbrio de Hsu e Evans (1989) às 

praias com desembocaduras na costa brasileira, uma vez que, teoricamente este 

modelo não é aplicável a estes tipos de praias. 
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3) Verificar o ajuste da forma em planta de equilíbrio do modelo de 

Medellín et al. (2009) às praias com desembocaduras na costa brasileira. 

4) Adaptar o modelo de Medellín et al. (2009) para poder aplicar este modelo, 

com maior validez, às praias com desembocaduras do litoral brasileiro. 

5) Realizar a modificação do quarto termo existente na formulação no modelo de 

Medellín et al. (2009) através das diferenças observadas no ajuste do modelo 

de Medellín et al. (2009) adaptado às praias com desembocaduras na costa 

brasileira. 

6) Aplicar o modelo de Medellín et al. (2009) modificado às praias com 

desembocaduras do litoral brasileiro, mais precisamente, aplicá-lo ao prisma 

praial próximo à desembocadura. 
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2. Dados do litoral brasileiro  

Neste capítulo estão apresentadas as informações necessárias para o 

desenvolvimento deste estudo ao longo da costa brasileira, como as desembocaduras 

escolhidas para as análises, os aspectos gerais da área de estudo, a base de dados e os 

parâmetros obtidos para caracterizar a dinâmica marinha nestas desembocaduras. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram escolhidos ao longo da costa 

brasileira segmentos costeiros, praias com desembocaduras, em zonas de estuário, 

protegidas por promontórios rochosos e com as praias próximas à desembocadura, 

formando barras arenosas ou pontais. Para cada desembocadura foram obtidos 

parâmetros das análises de estatística descritiva da série de dados da dinâmica marinha 

(ondas e nível do mar) e parâmetros morfológicos das praias de enseadas com 

desembocaduras e da zona de estuário adjacente.  

Nesse estudo os parâmetros requeridos foram obtidos diretamente a partir de 

imagens de satélite do Googleearth (www.earth.google.com), de dados de nível de mar 

(maré astronômica) obtidos pelo programa WXTide e dados de estatística de ondas de 

profundidades intermediárias disponibilizadas pelo programa SMC-Brasil.  

2.1  Desembocaduras analisadas 

Nesta seção são apresentadas as desembocaduras escolhidas ao longo da costa 

brasileira, as imagens aéreas utilizadas e os critérios para a escolha das desembocaduras. 

As desembocaduras analisadas se localizam ao longo da costa brasileira do 

Atlântico Sul, desde a região sul até a região nordeste do país (Figura 14). A zona de 

estudo engloba ao sul (S) do litoral brasileiro o litoral do Estado de Santa Catarina (SC), 

a sudeste (SE) os litorais dos Estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Espírito 

Santo (ES) e a nordeste (NE) os litorais dos Estados da Bahia (BA), Rio Grande do 

Norte (RN) e Ceará (CE). Para o presente estudo foram escolhidas 27 desembocaduras 

ao longo da costa brasileira: 5 em Santa Catarina; 10 em São Paulo; 2 no Rio de Janeiro; 

3 no Espírito Santo; 2 na Bahia; 3 no Rio Grande do Norte e 2 no Ceará.  

As imagens das desembocaduras selecionadas estão apresentadas em plano 

geral (Figura 15 a Figura 17) e em plano de detalhe (Figura 18 e Figura 20). Os 

requisitos para selecionar as desembocaduras foram definidos com base nos mesmos 

critérios utilizados por Medellín (2007), que foram os seguintes: 



 

1. As desembocaduras

artificiais na zona de 

2. As desembocaduras

de difração facilmente

3.  A resolução da imagem 

necessária para sua 

Figura 14: Localização das 27 
a) Visão geral da costa brasileira
b) 5 desembocaduras no Estado de
Paulo (SP); d) 2 desembocaduras 
Estado do Espírito Santo (ES)
Grande do Norte (RN) e 2 no Estado do 

 
 

desembocaduras se encontram em estado natural de equilíbrio

zona de praia costa abaixo. 

desembocaduras se encontram protegidas por um promontório com 

facilmente identificável. 

imagem da zona de estudo é suficiente para obter 

 análise. 

 praias com desembocaduras analisadas ao longo da
brasileira com as regiões sul (S), sudeste (SE) 

no Estado de Santa Catarina (SC); c) 10 desembocaduras
desembocaduras no Estado do Rio de Janeiro (RJ); d); 3 desembocaduras

). e) 2 desembocaduras no Estado da Bahia (Ba), 3
no Estado do Ceará (Ce). Fonte: Imagens retiradas do 
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equilíbrio sem estruturas 

por um promontório com um ponto 

obter a informação 

 
da costa brasileira: 

(SE) e nordeste (NE); 
desembocaduras no Estado de São 

desembocaduras no 
3 no Estado do Rio 

Fonte: Imagens retiradas do Googleearth. 



 

 

Figura 15: Plano geral das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1
Estado de Santa Catarina; b.6 a b.1
Googleearth. 

 
 

das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1
Estado de Santa Catarina; b.6 a b.10) Estado de São Paulo. Fonte: Imagens retiradas do 
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das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1 a a.5) 

Fonte: Imagens retiradas do 



 

Figura 16: Plano geral das desembocaduras analisadas ao 
Estado de São Paulo; c.16 e c.17)
Fonte: Imagens retiradas do Googleearth

 

 
 

Plano geral das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. b.
Estado de São Paulo; c.16 e c.17) Estado do Rio de Janeiro; d.18 a d.20) Estado do Espírito

Googleearth. 
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longo da costa brasileira. b.11 a b.15) 

Estado do Rio de Janeiro; d.18 a d.20) Estado do Espírito  Santo. 



 

Figura 17: Plano geral das desembocaduras
Estado da Bahia; f.23 a f.25) Estado

 
 

desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira
Estado do Rio Grande do Norte; g.26 e g.27) Estado do
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brasileira. e.21 a e.22) 

Estado do Ceará.  



 

Figura 18: Plano de detalhe das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1
Estado de Santa Catarina; b.6 a b.1
Googleearth. 

 
 

das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1
Estado de Santa Catarina; b.6 a b.10) Estado de São Paulo. Fonte: Imagens retiradas do 
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das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. a.1 a a.5) 

Fonte: Imagens retiradas do 



 

Figura 19: Plano de detalhe das desembocaduras analisad
b.15) Estado de São Paulo; c.16 e c.17)
Santo. Fonte: Imagens retiradas do 

 
 

das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. b.
) Estado de São Paulo; c.16 e c.17) Estado do Rio de Janeiro; d.18 a d.20) Estado do Espírito

Fonte: Imagens retiradas do Googleearth. 
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as ao longo da costa brasileira. b.11 a 

Estado do Rio de Janeiro; d.18 a d.20) Estado do Espírito  



 

Figura 20: Plano de detalhe da
e.22) Estado da Bahia; f.23 a f.2
Fonte: Imagens retiradas do Googleearth

2.2  Aspectos gerais da área de estudo 

O litoral brasileiro

mais variados tipos de sistemas costeiros como praias arenosas, 

rochosos, estuários, dunas e manguezais.

de costa são prioritariamente 

e espaciais: a herança geológica, a ação da dinâmica sedimentar durante o período 

quaternário e a ação da dinâmica sedimentar 

 
 

das desembocaduras analisadas ao longo da costa 
; f.23 a f.25) Estado do Rio Grande do Norte; g.26 e g.27) 

Googleearth. 

Aspectos gerais da área de estudo  

litoral brasileiro compreende mais de 8.000 km de extensão, abrangendo os 

mais variados tipos de sistemas costeiros como praias arenosas, falésias, costões 

, estuários, dunas e manguezais. A formação e manutenção desta ampla linha 

oritariamente associadas a três fatores, com diferentes escalas temporais 

spaciais: a herança geológica, a ação da dinâmica sedimentar durante o período 

ação da dinâmica sedimentar atual (Tessler e Goya, 2005)
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2.2.1 A herança geológica e ação da dinâmica sedimentar durante o período 

quaternário 

A herança geológica é responsável pela configuração do litoral brasileiro, tanto 

em relação à sua posição geográfica quanto em termos de orientação da linha de costa, 

resultou, em grande parte, da reativação pós-paleozóica que deu origem às bacias 

sedimentares ao fim do período Jurássico (há cerca de 150 milhões de anos).  

Já ação da dinâmica sedimentar durante o período quaternário constitui em um 

importante elemento modelador na evolução das planícies costeiras brasileiras através 

das flutuações do nível relativo do mar durante este período, como descreveram Suguio 

e Martin (1978, 1985).  

Ao longo do Quaternário foram identificados dois ciclos transgressivos e 

regressivos que modelaram as planícies costeiras brasileiras (Villwoock et al., 1986), 

como consequência de oscilações relativas do nível do mar.  

O primeiro ciclo, de idade pleistocênica (≅120.000 anos A.P.), atingiu cotas de 

8 ± 2 metros acima do nível atual e recuou até posições ao redor da isóbata de 

110 metros abaixo do nível atual, há cerca de 17000 anos A.P. Desta forma, ao longo do 

Pleistoceno, em cerca de cem mil anos (120000 – 17000 anos A.P.), ocorreu uma 

variação aproximada de 118 metros do nível relativo do mar.  

A partir do máximo regressivo, o nível relativo do mar se elevou atingido há 

cerca de 7000 anos A.P., um nível próximo do zero atual (Suguio e Martin, 1978). 

Pode-se admitir como uma aproximação, que a variação do nível do mar em 12000 anos 

(17000 – 5000 anos A.P.) foi de 114 metros. O segundo ciclo que considera somente a 

elevação e a posterior descida do nível do mar, entre 7.000 anos atrás e os dias atuais, 

apresentou uma variação menos expressiva, em torno de 8 metros, com uma taxa anual 

de aproximadamente 0.1 cm/ano. 

2.2.2 Ação da dinâmica sedimentar atual - clima de ondas e regime de 

marés 

A dinâmica sedimentar atual responde as variações principalmente de duas 

condicionantes oceanográficas, o clima de ondas e o regime de marés. 

O clima de ondas ao longo do litoral brasileiro é determinado pela ação dos 

ventos originados no Atlântico Sul que são controlados basicamente por três grandes 

sistemas atmosféricos: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), responsável pela 
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circulação do litoral mais ao norte do Brasil; o Anticiclone Tropical do Atlântico Sul 

(ATAS), centro de alta pressão responsável pela origem dos ventos alísios; e 

Anticiclones Polares Migratórios (APM), centros de alta pressão responsáveis pela 

passagem dos sistemas frontais, que atingem o litoral leste brasileiro com maior 

ocorrência entre o meio do outono (abril e maio) e o início da primavera (setembro).  

As ondas de sul, geradas por fortes ventos associado à passagem das frentes 

frias, são as mais energéticas e afetam principalmente no litoral sul do Brasil, sendo que 

a energia de ondas diminui desde o litoral sul até o litoral norte do Brasil. A energia de 

onda apresenta uma variação sazonal, com as ondas de maior energia na região sul, 

sudeste e leste do litoral brasileiro durante os meses de inverno no hemisfério sul, 

enquanto no litoral nordeste e norte do Brasil as condições de maior energia ocorrem 

durante o verão no hemisfério sul (Pianca et al., 2010).  

Tessler e Goya (2005) dividiram o clima de ondas que atingem o litoral 

brasileiro por setores, agrupando os trechos onde os sistemas de ondas incidentes 

apresentam características comuns, e entre estes setores, três abrangem a área de estudo. 

No setor da costa sul e sudeste do Brasil, entre Chuí (RS) e Cabo Frio (RJ), as 

ondas que atingem a costa são forçadas pelos ventos alísios em boa parte do ano e são 

predominantemente ondas de nordeste. Porém, as ondas incidentes com maior 

capacidade de transporte sedimentar costeiro são as associadas aos sistemas frontais. 

Estas ondas incidentes dos quadrantes sul e sudeste apresentam em média um período 

de 10 a 16 segundos e uma altura de 1 a 4 metros. 

No setor litorâneo entre Cabo Frio (RJ) e o estado de Pernambuco, as ondas 

mais efetivas no transporte sedimentar são predominantemente geradas pelos ventos 

alísios, dos quadrantes nordeste e leste, com período médio de 5 a 10 s e altura entre 1 e 

2 m. Eventualmente nos meses de junho a setembro, as ondas originadas por frentes 

mais ao sul atingem esta parte do litoral brasileiro. Estas ondulações são tipicamente de 

sul e sudeste, com período médio entre 7 e 12 s e altura de 1 a 2 m. 

No setor litorâneo entre o Cabo Calcanhar (RN) e Oiapoque (AP), a ação de 

ventos associados à ZCIT, ou seja, de alísios de rumo E/SE, que geram ondas de leste e 

sudeste, com período curto. Nesta região, outras ondulações oceânicas que incidem 

neste segmento costeiro são provenientes de tempestades formadas no hemisfério norte. 

Estas ondas são do tipo marulho, com períodos de até 18 segundos e ocorrem 

especialmente entre os meses de janeiro e março (inverno no hemisfério setentrional). 



 

A amplitude das marés é um elemento modelador da linha de costa, 

principalmente junto às desembocaduras, 

associadas. Estas correntes de marés são significativas no transporte sedimentar costeiro 

especialmente onde a variação da maré é expressiva

Vellozo e Alves (2006) caracterizaram a partir de dados medidos o regime

marés ao longo da costa brasileira. Segundo estes autores a costa brasileira se 

caracteriza por um regime de maré predominantemente semidiurna, com ocorrência de 

maré semidiurna com desigualdades diurnas, a partir da região sudeste em direção ao 

sul, e ocorrência de maré mista com importante componente meteorológica somente no 

extremo sul do país.  

A amplitude da maré é predominantemente do regime de meso maré (de 2.0 m 

a 4.0 m), mas variando de 0.5 m (micro maré) no sul até 7.0 m (macro maré) no norte,

com registro de ocorrência máxima e pontual de 11.0 m na estação do Igarapé do 

Inferno (AM) (Figura 21). 

Figura 21: Amplitu de da maré astronômica na costa brasileira (pontos), com os limites de micro, 
meso e macro marés (linhas verticais 
mudanças (linhas horizontais contínuas). Retirad

 
 

A amplitude das marés é um elemento modelador da linha de costa, 

principalmente junto às desembocaduras, em função das velocidades de cor

associadas. Estas correntes de marés são significativas no transporte sedimentar costeiro 

especialmente onde a variação da maré é expressiva (Tessler e Goya, 2005).

Vellozo e Alves (2006) caracterizaram a partir de dados medidos o regime

marés ao longo da costa brasileira. Segundo estes autores a costa brasileira se 

caracteriza por um regime de maré predominantemente semidiurna, com ocorrência de 

maré semidiurna com desigualdades diurnas, a partir da região sudeste em direção ao 

ocorrência de maré mista com importante componente meteorológica somente no 

A amplitude da maré é predominantemente do regime de meso maré (de 2.0 m 

a 4.0 m), mas variando de 0.5 m (micro maré) no sul até 7.0 m (macro maré) no norte,

com registro de ocorrência máxima e pontual de 11.0 m na estação do Igarapé do 

 

de da maré astronômica na costa brasileira (pontos), com os limites de micro, 
meso e macro marés (linhas verticais descontínuas) e as latitudes onde ocorrem as principais 

contínuas). Retirada e modificada de Vellozo e Alves
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associadas. Estas correntes de marés são significativas no transporte sedimentar costeiro 

(Tessler e Goya, 2005). 

Vellozo e Alves (2006) caracterizaram a partir de dados medidos o regime de 
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maré semidiurna com desigualdades diurnas, a partir da região sudeste em direção ao 

ocorrência de maré mista com importante componente meteorológica somente no 
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2.2.3 Compartimentos do l

A costa brasileira possui uma série de elementos climáticos, oceanográficos e 

geomorfológicos que condicionam 

Silveira (1964) propôs uma divisão em cinco compartime

baseada nestes elementos condicionantes

Figura 22: Compartimentos do litoral brasileiro. 

Dos cinco compartimentos 

de estudo, os quais são denominados de Litoral Nordestino de Barreiras, Litoral 

Oriental e Litoral Sudeste ou de Escarpas

O Litoral Nordestino ou das Barreiras abrange o trecho entre a foz do Rio 

Parnaíba a Salvador (BA), sendo marca

costa. O trecho compreendido entre o rio Parnaíba e o Cabo São Roque (RN) apresenta

direção geral leste-oeste. A direção nordeste

Roque, sendo que esta mudança de direçã

forma brusca. 

 
 

Compartimentos do litoral brasileiro 

A costa brasileira possui uma série de elementos climáticos, oceanográficos e 

geomorfológicos que condicionam diferentes características do litoral

Silveira (1964) propôs uma divisão em cinco compartimentos da costa brasileira 

baseada nestes elementos condicionantes (Figura 22).  

Compartimentos do litoral brasileiro. Retirada de Silveira (1964).  

Dos cinco compartimentos proposto por Silveira (1964) três abrangem a área 

são denominados de Litoral Nordestino de Barreiras, Litoral 

Oriental e Litoral Sudeste ou de Escarpas, e estão descritos a seguir.  

O Litoral Nordestino ou das Barreiras abrange o trecho entre a foz do Rio 

Parnaíba a Salvador (BA), sendo marcado por duas importantes direções de linha de 

costa. O trecho compreendido entre o rio Parnaíba e o Cabo São Roque (RN) apresenta

oeste. A direção nordeste-sudoeste se estabelece ao sul do Cabo São 

Roque, sendo que esta mudança de direção na orientação da linha de costa ocorre de
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A costa brasileira possui uma série de elementos climáticos, oceanográficos e 

diferentes características do litoral brasileiro. 

ntos da costa brasileira 

 

três abrangem a área 

são denominados de Litoral Nordestino de Barreiras, Litoral 

O Litoral Nordestino ou das Barreiras abrange o trecho entre a foz do Rio 
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A feição mais notável neste litoral é a Formação Barreiras que é sedimentar e 

de idade terciária, sendo também comum a presença de arenitos ou rochas de praias 

(beach rocks). Neste segmento a plataforma continental é bastante estreita com menos 

de 80 km de largura. As drenagens continentais são diminutas, sendo a desembocadura 

do rio São Francisco a que exerce maior influência na dinâmica sedimentar deste 

segmento de costa. 

O Litoral Oriental está situado entre Salvador (BA) e Cabo Frio (RJ), sendo 

caracterizado por ser uma transição entre os litorais do nordeste e do sudeste. Exemplo 

desta transição de elementos é a presença da Formação Barreiras junto com 

afloramentos do Embasamento Cristalino. Nas planícies costeiras também estão 

presentes depósitos sedimentares quaternários bem desenvolvidos, exceto nas 

imediações da Baía de Todos os Santos (BA).  

No litoral oriental são comuns os alinhamentos de recifes de arenitos praiais e 

de corais. Recifes de corais também são encontrados na região do arquipélago de 

Abrolhos (BA). A plataforma continental apresenta largura com extensões de apenas 

30 km até mais de 200 km. As drenagens são mais numerosas do que as do litoral do 

nordestino e são responsáveis por importantes aportes fluviais construindo planícies 

costeiras em delta em suas desembocaduras. 

O Litoral Sudeste ou das Escarpas Cristalinas entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de 

Santa Marta (SC) é caracterizado pela presença da Serra do Mar. Esta é constituída por 

rochas do Embasamento Cristalino que afloram continuamente neste trecho com 

alinhamento aproximadamente paralelo à linha de costa. 

Uma nova mudança brusca de orientação da linha de costa é verificada na 

altura de Cabo Frio, onde a direção volta a ser Leste - Oeste até a região da Restinga da 

Marambaia (RJ). Esta nova orientação está associada à zona de Fratura do Rio de 

Janeiro. Da baía da Ilha Grande até o cabo de Santa Marta, a linha de costa volta a 

apresentar direção Nordeste-Sudeste. 

A variação da distância da Serra do Mar em relação à linha de costa faz com 

que haja diversidade de paisagens neste segmento litorâneo, com desenvolvimento de 

extensas planícies costeiras entre Santos (SP) e a baía de São Francisco do Sul (SC). Ao 

norte deste ponto e no litoral de Santa Catarina, ao sul da baía de São Francisco, o 

litoral tende a ser recortado, com vários pontos onde a Serra atinge diretamente a linha 

de costa. A Serra do Mar também origina diversas baías como a da Guanabara, Ilha 

Grande, Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. 
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A plataforma continental tem a forma de um grande arco sendo denominado 

Embaiamento São Paulo e apresenta largura com extensões em torno de 200 km. A 

maioria das drenagens flui para o interior do continente e não para o oceano, fazendo 

com que o aporte fluvial neste litoral não seja significativo.  

2.3  Dinâmica marinha - ondas e nível do mar 

Nesta seção são apresentadas as informações necessárias para caracterizar a 

dinâmica marinha nas desembocaduras analisadas e que foram obtidas através do banco 

de dados IH-DATA existente no Sistema de Modelado Costeiro Brasileiro (SMC - 

Brasil), que foi desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria da 

Universidade de Cantabria. São descritos os passos utilizados para realizar as análises 

de estatísticas das series de dados, desde a seleção do ponto de dados DOW em cada 

desembocadura analisada, até obter os parâmetros estatísticos necessários para modelar 

a forma em planta das praias com desembocaduras. Ainda, é apresentada a 

caracterização do regime de maré predominantemente ao longo da costa brasileira 

obtida através dos dados do programa WXTide32. 

O banco de dados IH-DATA existente no Sistema de Modelado Costeiro 

Brasileiro (SMC - Brasil) disponibiliza através da ferramenta SMC-TOOLS séries de 

ondas e nível do mar ao longo de toda a costa brasileira, entretanto para este estudo 

somente foi utilizada as séries de onda.  

Mais precisamente, a ferramenta SMC-TOOLS incorporada ao SMC-Brasil 

disponibiliza uma base de dados de ondas em profundidade indefinidas, calibrada, e 

gerada a partir de uma reanálise global denominada Global Ocean Waves (GOW).  

A partir desta base de dados GOW foi realizada uma redução de escala deste 

modelo e obtido a base de dados de ondas em profundidades intermediárias, validada, 

denominada Dowscaled Ocean Waves (DOW).  

As séries de ondas obtidas através da ferramenta SMC-TOOLS permitiu obter 

informações sobre a altura de onda significativa, período médio e de pico e a direção 

média das ondas. A metodologia completa do desenvolvimento desta base de dados se 

encontra em Camus et al. (2013) e está apresentada no Anexo I. 

Resumidamente a base de dados incluída no SMC-Brasil consiste em: 

• Dados horários gerados a partir de uma reanálise global com 60 anos de 

dados (entre 1948 e 2008), calibrada, e que permitiu determinar as 
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características gerais das ondas em águas profundas nas proximidades da 

costa de Brasil, denominado Global Ocean Waves (GOW). 

• Dados obtidos a partir de uma redução de escala (downscaling), para trazer 

estas ondas até uma posição próxima à costa (águas intermediárias), 

denominada Dowscaled Ocean Waves (DOW). 

2.3.1 Estatística descritiva 

Primeiramente, a partir da ferramenta SMC-TOOLS do SMC-Brasil, foi 

selecionado o ponto da base de dados DOW de profundidade (h0) localizado mais 

próximo do ponto de difração existente nas desembocaduras analisadas. Em cada ponto 

DOW selecionado foram obtidas as séries de ondas e, posteriormente, os parâmetros 

necessários para as análises realizadas neste estudo (Tabela 3 e Figura 23).  

A partir das serie de ondas foram obtidos os dados de altura significativa de 

ondas que excede 12 horas ao ano (Hs12), o período de pico associado a esta altura de 

onda que excede 12 horas ao ano (THs12) e a direção predominante das ondas. 

Através da informação de Hs12 e THs12, foi possível calcular o comprimento de 

onda (L) aproximado através da equação de dispersão da onda segundo a teoria linear.  

Basicamente, na equação de dispersão da onda se determinada um valor de 

corte, ou de validação para a aproximação sucessiva, que neste caso foi de 0.001, e um 

valor inicial de L (L1) definido para cada desembocadura, dentro do intervalo de 

comprimento de ondas de gravidade, para iniciar o processo de interação. Quando é 

cumprido o valor inicial ou de validação, o processo de interação é interrompido e é 

obtido o valor do comprimento de onda (L) aproximado na profundidade h0 e, segundo 

o período THs12, obtido para cada desembocadura analisada.  

A equação de dispersão da onda utilizada nesse estudo está dada por:  

xy�, G�z = �� ��� ã"		$!é��#�	xL�, |z 17) 

onde k1 é o numero de ondas dados por k1=2.*π/L1, h1 é de profundidade do ponto de 

dados DOW, T é o período de pico (THs12) associado a altura de onda Hs12  determinado 

para cada desembocadura e L1 é o valor do comprimento de onda (L) inicial para iniciar 

o processo de interação determinado para cada desembocadura. 
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Também através da informação de Hs12, de THs12 e da aceleração da 

gravidade (g) de 9.81m.s2, foi possível calcular a profundidade de fechamento (h*), ou a 

profundidade limite do perfil de equilíbrio nas desembocaduras analisadas, através da 

expressão de Birkemeier (1985), que é dada por: 

L∗ � �. +�	~ �� − 	�+. (	 m 	~ ���.	|~ ��� p	 18) 

Destaca-se que foi necessário obter os dados de direção de onda predominante, 

uma vez que não foi possível realizar a propagação de ondas nas desembocaduras 

analisadas para a obtenção da direção do fluxo médio de energia que é um parâmetro 

necessário a aplicação dos modelos de Hsu e Evans (1989) e de Medellín et al. (2009).  

Entretanto, o ajuste de ambos os modelos foram realizados tomando em conta:  

• A direção predominante das ondas; as frentes de ondas que se observam em 

algumas das imagens;  

• A orientação das praias próximas ou da praia costa acima do ponto R0 que já 

não é afetada pela difração das ondas;  

• A realização de um ajuste prévio do modelo de Hsu e Evans (1989) com o 

programa SMC-Brasil o que permitiu reduzir os erros por não utilizar a 

direção do fluxo médio de energia na aplicação dos modelos de Hsu e 

Evans (1989) e Medellín et al. (2009). 

 



 

Figura 23: Localização dos ponto
programa SMC-Brasil nas desembocadura

 

 

 
 

pontos de ondas proporcionados pela base de dados 
desembocaduras analisadas. Fonte: Imagens retiradas do 
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proporcionados pela base de dados de ondas DOW do 

Fonte: Imagens retiradas do Googleearth. 
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Através da ferramenta SMC-TOOLS do SMC-Brasil também é possível obter 

as séries de maré astronômica através da base de dados Global Ocean Tide (GOT), 

porém neste estudo optou-se por não utilizar esta série de dados. Isto porque esta base 

de dados foi validada somente a partir de marégrafos localizados na costa ou costa 

afora, sendo descartados os marégrafos localizados no interior dos estuários ou 

afastados a mais de 10 km dos pontos GOT.  

Devido à onda de maré ser característica em profundidades rasas (h0/L < 1/20), 

ao propagar-se no interior dos estuários ou em zonas rasas próximas à costa, a onda de 

maré é afetada pela profundidade, pelos contornos costeiros e pela fricção. Isto ocasiona 

a aparição de outras componentes de marés, como por exemplo, marés compostas.  

Consequentemente, os pontos de dados GOT em profundidades intermediárias, 

ou seja, onde a relação profundidade (h0) por comprimento de onda (L) é menor que 0.5 

e maior que 0.05 (1/2 < h0/L > 1/20), poderiam estar subestimados com relação aos 

níveis observados junto à boca da desembocadura em águas rasas.  

Portanto, neste estudo os dados de marés astronômicas junto à desembocadura 

foram obtidos através da base de dados do programa WXTide32 que é um programa 

livre com dados de previsão de marés, entre os anos de 1970 a 2037.  

Para cada desembocadura analisada foi escolhida a estação de dados do 

WXTide32 mais próxima, onde foi possível obter os dados de amplitude média da 

maré (ab) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Localização e dados obtidos nas desembocaduras estudadas ao longo da costa brasileira.  

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - Aplicação do diagrama de tômbolo e saliência 
proposto por González e Medina (1999) em praias de enseada 

com desembocaduras 
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3. Aplicação do diagrama de tômbolo e saliência proposto por 

González e Medina (1999) em praias de enseada com 

desembocaduras  

Neste capítulo foi utilizada a metodologia proposta por González e 

Medina (1999, 2001) nas praias de enseadas com desembocaduras analisadas neste 

estudo, a partir das informações obtidas pelas análises das imagens de satélite e dos 

dados de ondas obtidos com o programa SMC-Brasil.  

Mais precisamente, foi aplicado o diagrama proposto por González e 

Medina (1999) e os parâmetros obtidos foram relacionados empiricamente, e também 

relacionados com os parâmetros da dinâmica de desembocaduras obtidos. Para isto, 

foram realizadas as seguintes etapas: 

1. Digitalização das imagens e obtenção de parâmetros morfológicos das praias de 

enseadas com desembocaduras, como, por exemplo: a área do estuário (Ab), a 

largura da desembocadura (W) e a configuração da linha de costa. 

2. Obtenção do prisma de maré (Ω) para cada desembocadura analisada, 

verificando sua relação com a largura da desembocadura (W). 

3. Aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) nas praias com desembocaduras e, 

seguindo a metodologia de González e Medina (1999, 2001), para obtenção dos 

parâmetros relacionados ao diagrama proposto por González e Medina (1999), 

como, por exemplo, o tamanho da saliência Y0.  

4. Verificação da aplicabilidade do diagrama de González e Medina (1999) às 

praias com desembocaduras analisadas neste estudo, através dos parâmetros 

obtidos por este diagrama. 

5. Análise das relações empíricas dos parâmetros obtidos através da aplicação do 

diagrama proposto por González e Medina (1999), e análise das relações destes 

parâmetros com os parâmetros de desembocaduras. 

6. Descrição de padrões que auxiliem no entendimento da forma em planta de 

equilíbrio de praias com desembocaduras através das observações das relações 

empíricas obtidas. 

 



 

3.1  Digitalização de imagens e obtenção dos parâmetros da desemb

A partir das imagens

(Figura 15 a Figura 17) e e

linha de costa da praia próxima à desembocadura

estuário (Ab) e a largura da

imagem carregada, foram definidos também o

para conversão do valor de pixel de cada imagem por unidad

A digitalização da

das imagens em plano geral

utilizada como nível de referência a linha de preamar a partir de imagens de melhor 

definição em plano de detalhe.

O limite a montante da

subjetivamente ao observar um padrão de 

compõem os estuários analisados (diminuição da área da seção transversal) e também

ao observar uma diminuição do padrão meandrante destes canais, o que indica um 

aumento da declividade, e consequentemente, 

limite à jusante do estuário foi definido junto 

A digitalização das imagens, e todos os programas utilizados nas seções 

seguintes, foram realizados com o programa MATLAB

conforme o exemplo apresentad

Francisco (SF), Santa Catarina.

Figura 24: a) Exemplo da digitalização da área
desembocadura (W) e a escala gráfica correspondente ao valor de 
de costa (linha amarela contínua).

 
 

Digitalização de imagens e obtenção dos parâmetros da desemb

imagens aéreas das desembocaduras selecionadas

em plano de detalhe (Figura 18 a Figura 20) foi

próxima à desembocadura, a área do corpo de

da desembocadura (W). Por meio da escala 

foram definidos também o fator de correção de distância e

valor de pixel de cada imagem por unidade métrica.  

da área do corpo de água do estuário (Ab) foi realiz

geral, enquanto que, para a digitalização da linha de costa, foi 

como nível de referência a linha de preamar a partir de imagens de melhor 

ão em plano de detalhe.  

O limite a montante da área do corpo de água do estuário (A

subjetivamente ao observar um padrão de diminuição da largura dos canais de rios

compõem os estuários analisados (diminuição da área da seção transversal) e também

uma diminuição do padrão meandrante destes canais, o que indica um 

e consequentemente, a influência da maré é desprezível. O 

à jusante do estuário foi definido junto à saída da desembocadura com o mar. 

A digitalização das imagens, e todos os programas utilizados nas seções 

seguintes, foram realizados com o programa MATLAB® (The Math

conforme o exemplo apresentado pela Figura 24 para a desembocadura de São 

Francisco (SF), Santa Catarina. 

: a) Exemplo da digitalização da área do corpo de água do estuário (A
desembocadura (W) e a escala gráfica correspondente ao valor de pixel de cada imagem
de costa (linha amarela contínua). Fonte: Imagens retiradas do Googleearth. 
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Digitalização de imagens e obtenção dos parâmetros da desembocadura 

selecionadas em plano geral 

foi digitalizada a 

rpo de água do 

 gráfica de cada 

distância e a área 

 

realizada a partir 

enquanto que, para a digitalização da linha de costa, foi 

como nível de referência a linha de preamar a partir de imagens de melhor 

(Ab) foi definido 

diminuição da largura dos canais de rios, que 

compõem os estuários analisados (diminuição da área da seção transversal) e também, 

uma diminuição do padrão meandrante destes canais, o que indica um 

a influência da maré é desprezível. O 

saída da desembocadura com o mar.   

A digitalização das imagens, e todos os programas utilizados nas seções 

The Math-Works, Inc.), 

a desembocadura de São 

 
do corpo de água do estuário (Ab), a largura da 

imagem; b) a linha 
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Com a determinação da área do corpo de água do estuário (Ab) e a amplitude 

média da maré (ab) foi possível calcular o prisma de maré (Ω) para cada desembocadura 

analisada, a partir da expressão: 

� � 	����� 19) 

onde Ω é o prisma de maré (m3), Ab é a área do corpo de água (m2) e ab é a amplitude 

média da maré (m). 

Existem algumas expressões anteriormente propostas, que relacionam a área da 

seção transversal da desembocadura (A) e o prisma de maré (Ω). A área da seção 

transversal pode ser estimada se forem conhecidas à profundidade média da 

desembocadura (h) e sua largura W (A ≈ Wh).  

Dado que, a partir das imagens aéreas, não é possível estimar o valor da 

profundidade (h), optou-se por encontrar a relação entre o prisma de maré (Ω) e a 

largura da desembocadura (W).  

A relação obtida entre o prisma de maré (Ω) e a largura da desembocadura (W) 

para todas as desembocaduras analisadas está apresentada em escala logarítmica na 

Figura 25. 

O coeficiente de correlação permite quantificar a qualidade do ajuste de 

mínimos quadrados dos dados originais. Basicamente, foi realizada uma minimização 

não linear e sem restrições da soma de quadrados dos resíduos (SSR), com respeito aos 

diversos parâmetros.  

O coeficiente de correlação r, também denotado R (correlação de Pearson), 

define-se por, 

? � 	��?/	����� + ��?))�/� 20) 

onde o coeficiente de correlação R varia entre -1 e +1, sendo a correlação perfeita entre 

as duas series de dados quando Rxy = ± 1 varia inversamente se o coeficiente é negativo, 

e é nula quando Rxy = 0. As variáveis SSR e SSE são: 

• ��M � ���	��t���6=��< − 	�9���	�t))�U � Soma do quadrado dos resíduos 

• ��� � ���	��t���6=��< − 	t)�U �Soma dos quadrados dos erros 
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O grau de ajuste está representado por R2, o qual se define como o quadrado do 

coeficiente de correlação R multiplicado por 100, ou seja: 

?� � ?�
� ∗ ���  21) 

onde R2 é a medida do grau de ajuste, que varia de 0 a 100 e que representa a 

porcentagem da variância em y, que pode ser atribuída a x quando existe uma relação 

linear entre x e y.  

A relação logarítmica entre a largura da desembocadura (W) e o prisma de 

marés (Ω) é diretamente proporcional e apresenta um coeficiente de correlação (R) de 

0.9292, de modo que a variabilidade de W é explicada em 86.34% (R2) por Ω (Figura 

25). 

 
Figura 25: Relação entre o prisma de maré (Ω) e a largura da desembocadura (W) em escala 
logarítmica. 

A relação obtida (W = CΩn) para as desembocaduras analisadas na costa 

brasileira foi comparada com as relações encontradas por Shigemura (1981) e 

Medellín et al. (2009) (Figura 26). A relação se diferencia das relações propostas por 

Shigemura (1981) para a costa do Japão (Tabela 1), mas é similar à proposta por 

Medellín et al. (2009) e à proposta por Shigemura (1981), por meio da conversão das 

equações de Blench e Laceys (Tabela 2).  
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Figura 26: Comparação entre a relação do prisma de maré (Ω) e a largura da desembocadura (W) 
obtida neste estudo com as obtidas por Shigemura (1981) para as costas do Japão e, através da 
conversão das equações de Blench e Laceys, com a obtida por Medellín et al. (2009) para a costa 
norte da Espanha. 

3.2  Análises da aplicação do diagrama de tômbolo e saliências às praias com 

desembocaduras na costa brasileira 

Nesta seção é apresentada a metodologia e as análises dos resultados obtidos 

com a aplicação do diagrama de tômbolo e saliência proposto por González e 

Medina (1999). Também são apresentadas as análises das relações entre os parâmetros 

obtidos com a aplicação deste diagrama e os parâmetros das desembocaduras.  

Como visto, González e Medina (2001) propuseram uma metodologia 

modificada de Hsu et al. (1989a,b), para projetar praias de enseadas em equilíbrio 

estático com o ângulo αmin. Posteriormente, esta metodologia foi utilizada por González 

e Medina (1999) para analisar as principais respostas da linha de costa frente à 

implantação de um dique costa afora. Foram observados três casos de respostas da linha 

de costa ao se projetar um dique costa afora, que são: tômbolo, saliência e dupla 

saliência. Estes casos foram parametrizados, o que permitiu obter o diagrama proposto 

por González e Medina (1999) (ver Figura 11).  
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A metodologia proposta por González e Medina (1999, 2001) é aplicada para 

casos de praias em equilíbrio estático com a presença de promontórios, ou de um dique 

costa afora. Porém, optou-se neste estudo por aplicar esta metodologia para as praias 

com desembocaduras (equilíbrio dinâmico) para verificar se esta metodologia é 

aplicável de certo modo às praias com desembocaduras e se, através das relações 

empíricas obtidas, existe algum padrão que auxilie no entendimento da forma em planta 

de equilíbrio destas praias. 

As hipóteses básicas, que devem ser respeitadas ao aplicar a metodologia 

proposta por González e Medina (1999, 2001), seguem as mesmas descritas para aplicar 

o modelo da forma em planta de equilíbrio estático de Hsu e Evans (1989). Entre estas 

hipóteses, está a que se refere ao sistema de correntes associadas unicamente à ação das 

ondas.  

Entretanto, quando a metodologia proposta por González e Medina (1999, 

2001) é aplicada a praias com desembocaduras, esta hipótese não é respeitada. Nas 

praias com desembocaduras, além da corrente gerada pela ação das ondas, ocorrem 

mutuamente as correntes relacionadas à dinâmica estuarina, em função do regime de 

marés e da descarga fluvial.  

Outra limitação, ao se aplicar a metodologia proposta por González e 

Medina (1999, 2001) para casos com a presença de diques costa afora, é que alguns 

parâmetros, ou variáveis tiveram que ser adaptadas para o caso de praias com 

desembocaduras.  

Mais precisamente, o parâmetro B, que foi definido por meio de uma ortogonal 

à frente de ondas que sai do promontório até o ponto Pfin2. Outro parâmetro adaptado foi 

o comprimento da praia (B1), que não foi definido pelo ponto P0 associado ao ângulo 

αminv, mas pelo ponto Pp, definido ao se aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989) com 

início livre e não utilizando o ângulo αmin. Portanto, isto permitiu aplicar a metodologia 

proposta por González e Medina (1999, 2001) para praias com desembocaduras 

analisadas neste estudo, porém os valores absolutos dos parâmetros B e B1 obtidos 

apresentam certa imprecisão.  

Ainda, no caso das praias com desembocaduras, somente a saliência pode ser 

formada e, portanto, neste estudo o diagrama proposto por González e Medina (1999) 

foi criado somente para os casos em que se forma saliência. Do mesmo modo, optou-se 

por não considerar a relação B1/L = n, como ocorre no diagrama proposto por González 

e Medina (1999).  
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A digitalização dos parâmetros da morfologia para aplicar o diagrama proposto 

por González e Medina (1999) às praias com desembocaduras na costa brasileira, foi 

realizada no programa MATLAB, a partir de imagens em plano de detalhe, que 

apresenta melhor definição, sendo obtidos os seguintes parâmetros:  

• Ponto de difração Pd (xd, yd). 

• Ponto Pf (xf, yf) para esboçar a frente de ondas ou a direção predominante das 

ondas a partir do ponto de difração. 

• Ponto Pp (xp, yp) onde já não se percebem os efeitos significativos da difração e a 

praia começaria a ser paralela à frente de ondas. 

• Ponto Pfin2 (xfin2, yfin2), que define o limite entre a praia e a desembocadura (ponta 

da barra), considerando uma linha reta a partir do ponto Pp.  

• Raio R0 é a linha entre Pd e Pp. 

• O comprimento do promontório B é definido desde o ponto de difração (Pd) até a 

intersecção da reta traçada junto ao final da saliência ou junto ao ponto Pfin2 

(linha vermelha descontínua). A reta traçada é determinada com um ângulo 

de 90° em relação à linha dada entre os pontos Pd e Pf (frentes de ondas).  

• A distância B1 é definida desde o ponto de controle (Pp) até o ponto 

Pfin2 (xfin2, yfin2).   

• Ângulo β, que se obtém a partir da linha de frente das ondas esboçada entre os 

pontos Pd y Pf e o raio R0.  

• Y (m), que é a distância definida entre os pontos Pf e Pp. 

• Y0 (m) é o tamanho da saliência que é a distância definida entre os pontos Pfin e 

Pfin2. 

A Figura 27 apresenta um exemplo das informações requeridas e os parâmetros 

obtidos para a desembocadura Bertioga (Ber) na aplicação do diagrama proposto por 

González e Medina (1999). 

 



 

Figura 27: Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis desconhecidas ao 
projetar uma saliência, que são o 
promontório (B1).  

 Para aplicar o diagrama proposto por González e Medina (1999) fo

obter o comprimento médio das frentes de onda (L) próximo ao ponto de difração

(ver Capítulo 2). Desta forma, foi possível 

aplicar o diagrama proposto

comprimento do promontório

O comprimento do dique

relacionada com a distância promontório

distância de inicio da praia B

Logo, para o caso d

da saliência Y0, que é dada por

onde a saliência Y0 é definida pela relação 

F

 
 

Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis desconhecidas ao 
que são o comprimento da saliência (Y0) e linha de costa afetada pelo 

Para aplicar o diagrama proposto por González e Medina (1999) fo

obter o comprimento médio das frentes de onda (L) próximo ao ponto de difração

. Desta forma, foi possível parametrizar os parâmetros Y e B 

o diagrama proposto, através da relação distância promontório-

promontório (B/L). 

comprimento do dique (B), ou no caso o comprimento do

distância promontório-costa Y, o comprimento de onda L e a 

distância de inicio da praia B1, através da seguinte expressão: 

� � �	�F, ��, G) 

Logo, para o caso de saliência foi definido uma expressão que inclu

dada por: 

� � �	�F, F�, G) 

é definida pela relação geométrica (ver Figura 10b), como

F� � F− ?	 �	��)�° − θ�) 
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Esquema de definição de uma saliência, com as típicas variáveis desconhecidas ao 

de costa afetada pelo 

Para aplicar o diagrama proposto por González e Medina (1999) foi necessário 

obter o comprimento médio das frentes de onda (L) próximo ao ponto de difração 

Y e B obtidos ao 

-costa (Y/L) e o 

comprimento do promontório, é 

o comprimento de onda L e a 

22) 

inido uma expressão que incluí a distância 

23) 

b), como: 

24) 
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está expressão foi adimensionalizada pela distância promontório-costa (Y) e 

substituindo o raio R (expressão parabólica) fica como: 

F"
F � � − ?�F ��� + �� ��θ� + �� ��θ�

��  �		��)� −	θ�) 25) 

Devido à simetria da saliência no eixo central do dique (promontório), onde se 

intercepta as parábolas, é definida a seguinte relação adimensionalizada: 

�
G � ?

G #" 	��)� − 	θ) 26) 

onde substituindo R/L se obtêm: 

�
G � ?�G ��� + �� ��θ� + �� ��θ�

�� #" 	��)� − θ�) 27) 

A partir das equações Y0/Y e B/L, operando matematicamente se 

obtêm o ângulo θ1, que é o lugar onde se interceptam as parábolas: 

θ� � �)�° − ��#%�	 EFG �� − F�
 ��G H 28) 

substituindo o valor de R0/L em relação de B/L se chega a relação: 

�G = �m��&�' + ���� 	FGp + �FG���
�/�

��� + �� ��θ� + �� ��θ�
�� #" 	��)� − θ�) 29) 

Observa-se que esta expressão (29) é uma equação transcendente, dado que o 

ângulo θ1 está em função de B/L.  

A expressão (29) é aplicável ao caso de saliência, sempre e quando todas as 

soluções satisfaçam as seguintes relações: 

?�θ � �)�°)G > �G  30) 
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A partir da equação transcendente, a qual não possui uma solução exata expressa 

através de funções conhecidas, sendo necessário recorrer ao cálculo numérico para obter 

uma solução respeitando seu intervalo de aplicação foi possível elaborar a Figura 28 a 

Figura 31, onde: 

�
G � ��FG , F�G � 31) 

No diagrama proposto por González e Medina (1999), os valores de Y0/Y entre 

0.55 e 0.8 referem-se a casos de dupla saliência (DS), porém, neste estudo, este 

intervalo de valores de Y0/Y foi determinado como sendo saliência. 

Portanto, os valores determinados como saliência estão entre os intervalos de 

Y0/Y de 0.15 e 0.8, e os valores de Y0/Y acima de 0.8 são determinados como tômbolo. 

Apesar de os casos de tômbolo não poderem ocorrer em praias com a presença de 

desembocaduras, neste estudo, para efeito de cálculo os casos de tômbolo foram 

definidos com um valor de Y0/Y igual a 0.9 (Yo/Y = 0.9).  

A partir dos dados obtidos para as 27 desembocaduras analisadas neste estudo, 

foram relacionados os parâmetros B/L e Y/L (Tabela 4), e foi verificado em que ponto 

do diagrama obtido pela expressão (29) está localizada cada uma dessas 27 

desembocaduras (Figura 28 a Figura 31). Destaca-se que as desembocaduras de São 

Francisco (SF) e de Morro São Paulo (MSP) apresentaram um valor de Y/L acima de 20 

e, para não comprometer a visualização dos demais resultados obtidos, estes duas 

desembocaduras estão apresentadas, respectivamente, em uma escala de Y/L até 50, na 

Figura 28b e na Figura 31b. As demais desembocaduras estão apresentadas na escala de 

Y/L até 20 e de B/L até 10.  

Das 27 desembocaduras analisadas, apenas três, FRM, BG_rn e FRMa foram 

determinadas como tômbolo (Figura 31) e as demais foram determinadas como 

saliência.  

 

 



 

Figura 28: a) Localização das desembocaduras do Estado de Santa Catarina (SC) para a relação 
B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999); b) Em diferente escala para 
apresentar a localização da desemboca
de Y/L próximo a 42.  

Figura 29: a) Localização das desembocaduras do Estado de São Paulo (SP) para a relação B/L e 
Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999).

 

 
 

a) Localização das desembocaduras do Estado de Santa Catarina (SC) para a relação 
B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999); b) Em diferente escala para 
apresentar a localização da desembocadura de São Francisco do Sul (SF), que apresentou um valor 

: a) Localização das desembocaduras do Estado de São Paulo (SP) para a relação B/L e 
Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999). 
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a) Localização das desembocaduras do Estado de Santa Catarina (SC) para a relação 

B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999); b) Em diferente escala para 
dura de São Francisco do Sul (SF), que apresentou um valor 

 
: a) Localização das desembocaduras do Estado de São Paulo (SP) para a relação B/L e 



 

Figura 30: a) Localização das desembocaduras dos Estados de Rio de Janeiro (RJ) e do Espírito 
Santo (ES) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999).

Figura 31: a) Localização das desembocaduras dos Estados da Bahia (BA), Rio Grande do 
Norte (RN) e Ceará (CE) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e 
Medina (1999); b) Em diferente escala para apresentar a localização da desembocadura de Morro 
São Paulo (MSP), que apresentou um valor de Y/L

 

 
 

: a) Localização das desembocaduras dos Estados de Rio de Janeiro (RJ) e do Espírito 
Santo (ES) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999).

Localização das desembocaduras dos Estados da Bahia (BA), Rio Grande do 
(RN) e Ceará (CE) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e 

(1999); b) Em diferente escala para apresentar a localização da desembocadura de Morro 
aulo (MSP), que apresentou um valor de Y/L próximo a 32.  
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: a) Localização das desembocaduras dos Estados de Rio de Janeiro (RJ) e do Espírito 

Santo (ES) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e Medina (1999). 

 
Localização das desembocaduras dos Estados da Bahia (BA), Rio Grande do 

(RN) e Ceará (CE) para a relação B/L e Y/L do diagrama proposto por González e 
(1999); b) Em diferente escala para apresentar a localização da desembocadura de Morro 
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Depois de observada a localização das desembocaduras no diagrama obtido 

pela expressão (31), foi possível obter os valores teóricos da relação Y0/Y = n, 

permitindo assim obter o tamanho teórico da saliência Y0.  

Através da relação teórica de Y0/Y determinada para cada desembocadura, foi 

comparado o valor teórico de Y0/Y com os valores medidos Y0m/Ym, e a diferença entre 

ambos (Y0m/Ym – Y0/Y), e assim foi verificado se o valor teórico é semelhante ao valor 

medido (Tabela 4 e Figura 32). 

Foi possível observar que, na maioria das desembocaduras, os valores de 

Y0m/Ym e Y0/Y foram similares, com diferenças menores que ± 0.05. Em geral, o valor 

medido (Y0m/Ym) foi menor que o teórico (Y0/Y) e as maiores diferenças entre estes 

valores foram observadas nas desembocaduras onde o valor de Y0/Y foi igual a 0.9, ou 

seja, naquelas desembocaduras em que o valor teórico foi determinado como tômbolo 

com diferenças em torno de - 0.4.  

As maiores diferenças também foram observadas nas desembocaduras onde o 

valor da relação Y0m/Ym foi negativo, como nos casos das desembocaduras 3 (GE) e 

15 (PFP), uma vez que nestas desembocaduras o Y0m foi negativo (saliência negativa 

em direção ao continente).  

 
Figura 32: a) Comparação entre os valores da relação Y0/Y medidos (Y0m/Ym) e obtidos pelo 
diagrama (Y0/Y), e a diferença entre ambas (Y0m/Ym – Y0/Y).  
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Consequentemente, através das expressões (Y0=Y*n), pode ser executada a 

comparação entre os valores do tamanho da saliência teórico, Y0 (m), com os valores 

medidos Y0m (m), e a diferença entre ambos (Y0m – Y0) (Tabela 4 e Figura 33). Foi 

observado que, na maioria das desembocaduras, o valor medido (Y0m) e o teórico (Y0) 

foram similares, com diferenças menores que ± 100 m. As maiores diferenças entre os 

valores Y0m e Y0, com valores acima de 100 m, foram observadas nas desembocaduras 

onde o valor teórico (Y0) foi determinado como tômbolo (Y0/Y = 0.9).  

 
Figura 33: a) Comparação entre os valores da relação Y0 medido (Y0m) e obtido pelo diagrama (Y0), 
e a diferença entre ambas (Y0m – Y0).  

3.2.1 Relações empíricas entre os parâmetros de desembocaduras e os 

parâmetros obtidos através do diagrama (González e Medina, 1999)  

Primeiramente, foram realizadas análises iniciais no sentido de determinar em 

quais praias de enseadas com desembocaduras o prisma de maré (Ω) exerce uma 

influência mínima ou desprezível, e consequentemente, foram definidas quais destas 

praias ao longo do litoral brasileiro apresentam características típicas de praias sem a 

presença de desembocaduras, em equilíbrio estático. 

 Para isto, o parâmetro largura da desembocadura, W (m) foi relacionado com a 

distância Y (m). Aquelas praias que apresentaram um valor de corte da relação W/Y 
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menores ou iguais a 0.1 foram determinadas como a dinâmica das marés sendo 

desprezível (influência mínima) nestes locais.  

A escolha do valor de corte da relação W/Y menores ou iguais a 0.1 foi 

subjetiva, não sendo realizada nenhuma análise estatística para determinar este valor de 

corte (p.ex., análise de agrupamento).  

Ao total 12 praias de enseadas com desembocaduras apresentaram a relação 

W/Y menores ou igual a 0.1 (Figura 34), que foram: 1 (PGi), 4 (Ita), 6 (Gua), 8 (BU), 9 

(BS), 10 (Ca), 11 (BC), 12 (LU), 13 (PD), 14 (PP), BG_rj (16) e GRU (19).  

Considerando a relação obtida (WƒΩ) (ver Figura 25), quanto menor o prisma 

de maré (Ω) e maior a distância do promontório com relação à linha de costa (Y), mais 

as praias de enseadas com desembocaduras se assemelham a praias de enseadas sem 

desembocaduras, em equilíbrio estático.  

Ainda, observando os valores da Tabela 4 foi verificado que os valores da 

relação Y0 / Y medidos e teóricos são similares nestas 12 praias com desembocaduras, 

com diferenças próximas a zero.  

Numa análise preliminar, o diagrama de Hsu e Silvester (1990) proposto para 

praias em equilíbrio estático pode ser aplicado a estas praias com desembocaduras que 

apresentaram W / Y menor ou igual a 0.1. 

 
Figura 34: Relação largura da desembocadura (W) com a distância Y (W/Y) nas desembocaduras 
analisadas (números).  
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Posteriormente, foi verificada somente para as outras 15 desembocaduras que 

apresentaram um valor de W/Y maior que 0.1 (Figura 34), a relação entre o tamanho da 

saliência medida, Y0m (m) e os parâmetros adimensionais Y/L e B/L, e também entre o 

tamanho da saliência medida (Y0m) e o prisma de maré (Ω).  

Foi observada uma relação diretamente proporcional entre o tamanho da 

saliência medida (Y0m) e a distância Y/L, sendo a variabilidade de Y0m explicada 

em 77% por Y/L (Figura 35).  

Também foi observada uma relação diretamente proporcional entre o tamanho 

da saliência medida (Y0m) e o comprimento B/L (Figura 36), sendo a variabilidade de 

Y0m explicada em 73% por B/L. Ou seja, considerando um L0 constante, quanto maior 

for à distância do promontório com relação à linha de costa (Y), maior será o tamanho 

da saliência (Y0m) nas desembocaduras em que a dinâmica das marés (prisma de maré) é 

importante (W/Y > 0.1). 

Ainda, foi possível observar dois padrões nas desembocaduras analisadas 

(Figura 35 e Figura 36). Um padrão refere-se às desembocaduras que apresentaram 

valores de Y/L maiores que 10 e de B/L maiores que 3 e um valor de Y0m superior 

a 400 m. O outro padrão corresponde às desembocaduras que apresentaram valores de 

Y/L, B/L e Y0m inferiores aos observados para o padrão anterior, com exceção a 

desembocadura 24 (BG_rn) em que Y0m inferior a 400 m, porém B/L de cerca de 4. 

 
Figura 35: Relação do tamanho da saliência, Y0m (m), com o parâmetro adimensional número de 
ondas Y/L nas desembocaduras analisadas (números). 
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Figura 36: Relação do tamanho da saliência, Y0m (m), com o parâmetro adimensional B/L nas 
desembocaduras analisadas (números).  

Em seguida, foi investigada a relação entre o tamanho da saliência medida, 

Y0m (m), e o prisma de maré, Ω (m3). Foi observada uma relação diretamente 

proporcional entre Y0m e Ω, sendo a variabilidade de Y0m explicada em 68.52 % por Ω 

(Figura 37).  

Em todas as desembocaduras que apresentaram um Y0m acima de 400 m, foi 

observado um prisma de maré (Ω) superior a dezenas de milhões de metros cúbicos 

(Ω > 107). Entretanto, aquelas desembocaduras em que o Y0m foi inferior a 400 m, o 

valor do prisma de maré (Ω) apresentou maior variação, desde centenas de milhares de 

metros cúbicos (Ω > 105) até dezenas de milhões de metros cúbicos (Ω > 107), com 

exceção a desembocadura 23 (TS) em que Y0m foi inferior a 400 m e Ω é de 

aproximadamente 3x107. 
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Figura 37: Relação do tamanho da saliência medida, Y0m (m), com o prisma de maré, Ω (m3), em 
escala logarítmica, nas desembocaduras analisadas (números). 

Posteriormente, a relação entre o tamanho da saliência medida, Y0m (m), e os 

parâmetros adimensionais Y/L e B/L e o prisma de maré (Ω) foi analisada separando os 

dois padrões observados de Y0m, com valores superiores ou inferiores a 400 m (Figura 

38). Foi observada uma relação diretamente proporcional para todos os casos, porém os 

coeficientes de correlação e, consequentemente, o grau de ajuste obtido foi menor que o 

observado analisando conjuntamente as 15 desembocaduras.     

Para o padrão de Y0m superior a 400 m, foi verificado que Y0m apresenta uma 

melhor relação com a distância Y/L (Figura 38a) e com o prisma de maré (Ω) (Figura 

38e), apresentando um grau de ajuste de 61% e 43%, respectivamente. Isto pode indicar 

que, para o padrão Y0m superior a 400 m, o tamanho da saliência (Y0) é influenciado 

principalmente pela distância do promontório à costa (Y/L) e pelo prisma de maré (Ω), 

sendo que este último pode estar relacionado diretamente com o aporte de sedimento 

pelo estuário.   

Para o padrão de Y0m inferior a 400 m, foi verificado que este parâmetro 

apresenta uma melhor relação com o comprimento B/L, apresentando um grau de ajuste 

de 62% (Figura 38d). Isto pode estar indicando que, para o padrão Y0m inferior a 400 m, 

o tamanho da saliência (Y0) é influenciado principalmente pelo comprimento do 

promontório B/L. As demais relações apresentaram baixa correlação, com grau de 

ajuste próximo a 30%.  



 

Figura 38: a) Y0m x Y/L para 
Y0m > 400m; d) Y0m x B/L para 
para Y0m < 400m. 

 
 

para Y0m > 400m; b) Y0m x Y/L para Y 0m < 400m; 
para Y0m < 400m; e) Relação Y0m x Ω para Y0m > 400m
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c) Y0m x B/L para 

> 400m; f) Y 0m x Ω 
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Tabela 4: Parâmetros da dinâmica de ondas e de desembocadura, e os parâmetros obtidos na aplicação do diagrama de tômbolo e saliência proposto por González e 
Medina (1999) nas desembocaduras analisadas na costa brasileira.  
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Capítulo 4 - Aplicação do modelo parabólico de forma em 
planta de equilíbrio dinâmico em praias com desembocaduras 

(Medellín et al., 2009)  
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4. Aplicação do modelo parabólico de forma em planta de equilíbrio 

dinâmico em praias com desembocaduras (Medellín et al., 2009)   

Neste capítulo são apresentadas a metodologia utilizada, as análises e os 

resultados gerados com base na aplicação do modelo de Medellín et al. (2009), e 

também as relações empíricas obtidas entre as variáveis utilizadas por este modelo na 

costa brasileira. Por último, apresenta-se a validação do modelo de 

Medellín et al. (2009) adaptado a partir das expressões ajustadas para a costa brasileira. 

A costa brasileira está constituída por uma série de praias de enseadas com a 

presença de desembocaduras formando uma barra arenosa ou pontal na praia próxima à 

desembocadura. Até o momento, somente o modelo proposto por Medellín et. al. (2009) 

busca descrever a forma em planta de equilíbrio de praias de enseada com a presença de 

desembocaduras.  

Portanto, é necessário realizar novos estudos que contribuam para melhorar o 

atual estado de conhecimento da modelagem da morfologia destas praias em longo 

prazo. 

Neste capítulo foi verificado se o modelo de Medellín et al. (2009) permitiu 

ajustar adequadamente sua forma em planta às praias com desembocaduras na costa 

brasileira. Uma vez que foram observados desvios do ajuste da forma em planta deste 

modelo, foi buscado um ajuste dos coeficientes A e B, no sentido de melhorar estes 

ajustes na costa brasileira. 

Para cumprir com este objetivo, dentro das 27 desembocaduras analisadas no 

Capítulo 3 foram escolhidas 24 desembocaduras, sendo excluída nesta análise a 

desembocadura da Foz do Rio Mossoró (FRM) e as duas desembocaduras utilizadas na 

validação do modelo de Medellin et al. (2009) adaptado, que foram: Barrinha Garopaba 

(BG) e Baixa Grande (BG_rn). 

A partir das informações obtidas (imagens aéreas, dados de ondas e maré), foi 

aplicado o modelo parabólico de Medellín et al. (2009) para verificar seu ajuste da 

forma em planta das praias próximas às desembocaduras analisadas nesse estudo.  

Posteriormente, uma vez observados os desvios do ajuste na aplicação do 

modelo de Medellín et al. (2009), foi necessária a execução de uma etapa adicional, 

para aplicar o modelo de Hsu  Evans (1989). Esta etapa foi necessária para poder 

adaptar o modelo de Medellín et al. (2009) a fim de melhorar seu ajuste nas praias com 
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desembocaduras na costa brasileira. Este modelo adaptado foi denominado nesse estudo 

como modelo de Medellín et al. (2009) adaptado. 

A metodologia utilizada para a adaptação do modelo parabólico de 

Medellín et al. (2009) às praias com desembocaduras analisadas ao longo da costa 

brasileira foi a seguinte: 

1. Digitalização das imagens e obtenção de parâmetros das desembocaduras, como 

a área do estuário ou baía (Ab), a largura da desembocadura (W) e a 

configuração da linha de costa real (LC). 

2. Aplicação do modelo parabólico de Medellín et al. (2009) a praia com 

desembocadura para obtenção das diferenças radiais entre esse modelo e a linha 

de costa real (difMed). 

3. Aplicação do modelo parabólico de Hsu e Evans (1989) a praia próxima à 

desembocadura para obtenção das diferenças radiais (difHsu) entre esse modelo e 

a linha de costa real devido à influência da desembocadura. 

4. Encontrada a função em termos das variáveis utilizadas na formulação de 

Medellín et al. (2009) que descreveu as diferenças obtidas em cada 

desembocadura analisada, por meio das diferenças radiais (difHsu). 

5. Generalizada a função obtida para cada desembocadura analisada e incorporada 

como um termo ajustado ou adaptado à formulação de Medellín et al. (2009) 

para a costa brasileira. A formulação ajusta sua forma em planta de equilíbrio 

das praias com desembocaduras, a partir do ângulo medido da linha da frente de 

ondas com o ponto do início dos desvios observados devido à ação da dinâmica 

da desembocadura. 

Os parâmetros obtidos para adaptar o modelo de Medellín et al. (2009) estão 

apresentados no Anexo III e Anexo IV. 

O método de digitalização de imagens e os parâmetros obtidos seguem os 

mesmos descritos no Capítulo 3, assim como as relações obtidas W ƒ CΩn, entre o 

prisma de maré (Ω) e a largura da desembocadura (W) (Figura 25). 

A relação entre os parâmetros obtidos neste capítulo foi realizada através dos 

parâmetros coeficiente de correlação (R) e o grau de ajuste (R2), que permitiram 

quantificar a qualidade do ajuste através do método de mínimos quadrados 

(ver Capítulo 3). 
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4.1  Ajuste do modelo parabólico de Medellín et al. (2009) nas praias com 

desembocaduras na costa brasileira 

Nesta seção foi executado o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009), para 

verificar as diferenças entre este modelo e a forma em planta de equilíbrio de praias 

com desembocaduras analisadas.  

Posteriormente, por meio dos resultados observados na aplicação do modelo de 

Medellín et al. (2009), ou dos desvios observados no seu ajuste (difMed), foi necessário 

aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989) para realizar o ajuste deste modelo às praias 

com desembocaduras na costa brasileira. 

Ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), foi possível obter as diferenças 

radiais difHsu (m) existentes  entre a linha de costa obtida por este modelo e a linha de 

costa real digitalizada, supondo que na zona mais próxima à desembocadura, onde a 

dinâmica difere consideravelmente das hipóteses de partida desse modelo, seu ajuste 

apresentará desvios com relação à linha de costa real.  

As diferenças radiais (difHsu) estão em função do ângulo θ (°), medido a partir 

da linha da frente de ondas definida pelos pontos Pd y Pf  (Figura 39). 

Portanto, a partir dos dados obtidos pelo ajuste do modelo de 

Hsu e Evans (1989) foi possível aprimorar o ajuste, ou adaptar o modelo de Medellín et 

al. (2009) para a costa brasileira.    

O ajuste de ambos os modelos foi realizado, considerando a direção 

predominante das ondas, as frentes de ondas identificadas pelas imagens aéreas e a 

orientação da linha de costa na região não mais comprometida pela difração das ondas, 

ou acima do ponto de controle R0.  

Para diminuir as fontes de erro nos ajustes, foram realizados ajustes prévios 

com o programa SMC-Brasil através do módulo denominado Praia em Equilíbrio. 

O SMC-Brasil é composto de uma série de modelos numéricos em planta e 

perfil, que analisam a dinâmica litorânea e a estabilidade de uma praia. Estes são 

estruturados de acordo com as escalas espaciais e temporais de curto, médio e longo 

prazo como é mostrado na figura a seguir. Mais informações podem ser encontradas em 

http://smcbrasil.ihcantabria.com/smc/.  

O módulo de Praia em Equilíbrio de longo prazo do SMC-Brasil permite 

analisar um trechos de costa em escalas espaciais e temporais de longo prazo (escalas de 

anos a décadas). A partir de uma batimetria inicial de uma área de estudo, este programa 
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integra estas formulações de equilíbrio, modelando a batimetria final de uma praia em 

equilíbrio. Isto é, o programa determina qual será a forma final de uma praia mediante 

as formulações de forma em planta e perfil de equilíbrio, que no caso desse estudo foi 

utilizada a formulação de forma em planta e perfil de equilíbrio proposta por 

Hsu e Evans (1989).  

Por meio do módulo de Praia em Equilíbrio em longo prazo do SMC-Brasil foi 

possível mudar a localização dos pontos de controle e repetir os ajustes rapidamente, o 

que reduz as fontes de erro melhorando a precisão do ajuste do modelo de Hsu e 

Evans (1989). Depois de realizar os ajustes prévios, foram obtidas as coordenadas dos 

pontos de controle de melhor ajuste para utilizá-las no ajuste do modelo de 

Medellín et al. (2009). 

A aplicação dos modelos de Hsu e Evans (1989) e de Medellín et al. (2009) foi 

realizada por meio de um programa escrito em MATLAB, que carrega a imagem das 

desembocaduras com as informações digitalizadas anteriormente e os parâmetros da 

desembocadura. 

As informações necessárias para ajustar o modelo de Medellín et al. (2009) 

foram as seguintes: 

• Ponto de difração Pd (xd, yd). 

• Ponto Pf (xf, yf) para esboçar a frente de ondas ou a direção predominante 

das ondas a partir do ponto de difração. 

• Ponto Pp (xp, yp), onde já não se percebem os efeitos significativos da 

difração e a praia começaria a ser paralela a frente de ondas. 

• Raio R0 é a linha entre Pd e Pp. 

• Ângulo β, que se obtém a partir da linha de frente das ondas, e é esboçado 

entre os pontos Pd y Pf e o raio R0.  

• Ponto Pini (xini, yini) a partir do qual o modelo parabólico se desvia da linha 

de costa, e que permite obter o angulo θini e, consequentemente definir o 

raio Rini.  

• Ponto Pfin (xfin, yfin), que define o limite entre a praia e a desembocadura 

(ponta da barra), e que permite obter o ângulo θfin e, logo definir o raio Rfin.  

• Os raios RiHsu definido entre os ângulos, β < 	W	 < θ[\[ (linhas brancas). 

• Os raios RiMed definido entre os ângulos, θini < θ < θfin (linhas pretas). 

• Delta (∆) é a distância definida entre os pontos Pini e Pfin. 



 

 

A Figura 39 apresenta

Mandau (FRMa) das informações 

de Medellín et al. (2009) e 

Figura 39: Exemplo do ajuste 
costa real, LC, (linha amarela
contínua). Os pontos Pd, Pf, P
partir da linha da frente de 
Medellín et al. (2009). Os raios
RiMed definido entre os ângulos, 

Ao aplicar o modelo

radiais (difMed) existentes entre o ajuste desse modelo com 

(LC), em 8 praias com desembocaduras

Embaú (GE), Itajuba (Ita), P

Marataízes (Mar), Tibau do Sul

Correa (PLC).  

A Figura 40 apresenta as

Medellín et al. (2009) (linha contínua azul) 

desembocaduras de Itajuba (Ita), 

Mandaú (FRMa). 

 
 

apresenta um exemplo para a desembocadura da Foz do Rio 

as informações e dos parâmetros necessários para o ajuste 

 de Hsu e Evans (1989). 

ajuste do modelo de Medellín et al., (2009) (linha azul contínua
amarela contínua), o ajuste do modelo de Hsu e Evans (1989) 

, Pp, Pini e Pfin, à distância delta (∆), os ângulos β, θ
frente de ondas, os raios Rini e Rfin que definem os limites

raios RiHsu definido entre os ângulos, β< θ <θini (linhas br
s, θini < θ < θfin (linhas pretas).  

modelo de Medellín et al. (2009), foram encontradas diferenças

) existentes entre o ajuste desse modelo com relação à linha

(LC), em 8 praias com desembocaduras analisadas neste estudo, que foram: Guarda do 

(GE), Itajuba (Ita), Praia Dura (PD), Praia Fazenda Picimguaba (PFP), 

do Sul (TS), Foz do Rio Mandaú (FRMa) e Porto Luiz 

apresenta as diferenças observadas no ajuste do modelo de 

(2009) (linha contínua azul) realizada ao longo da costa brasileira

desembocaduras de Itajuba (Ita), Praia Dura (PD), Tibau do Sul (TS)
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para a desembocadura da Foz do Rio 

ajuste do modelo 

 
contínua), a linha de 

Evans (1989) (linha verde 
θini e θfin medidos a 

limites do modelo de 
s brancas) e os raios 

encontradas diferenças 

relação à linha de costa real 

que foram: Guarda do 

Praia Fazenda Picimguaba (PFP), 

, Foz do Rio Mandaú (FRMa) e Porto Luiz 

diferenças observadas no ajuste do modelo de 

ao longo da costa brasileira para as 

Tibau do Sul (TS) e Foz do Rio 



 

Figura 40: Exemplo das diferenças
contínua azul) realizado ao longo
do Sul (TS); e d) Foz do Rio Mandaú

As diferenças radiais (dif

em geral, não se ajustou adequadamente às praias com desembocaduras analisadas na 

costa brasileira (Figura 41). Foram observada

linha de costa (difMed) de 20 m a 40 m, chegando até diferenças máximas de 80 m em 

Tibau do Sul (TS).   

Figura 41: Diferenças entre o modelo parabólico em desembocaduras de Medellín 
linha de costa com relação ao ângulo theta (
dimensionais no eixo y (difMed) e no eixo x (

 
 

diferenças observadas no ajuste do modelo de Medellín 
longo da costa brasileira. a) Itajuba (Ita); b) Praia Dura (PD);

Foz do Rio Mandaú (FRMa). 

As diferenças radiais (difMed) indicam que o modelo de Medellín

em geral, não se ajustou adequadamente às praias com desembocaduras analisadas na 

). Foram observadas diferenças médias entre este modelo e a 

) de 20 m a 40 m, chegando até diferenças máximas de 80 m em 

Diferenças entre o modelo parabólico em desembocaduras de Medellín 
linha de costa com relação ao ângulo theta (θ) para as 8 desembocaduras analisadas, com variáveis 

) e no eixo x (θ). 

77 
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Praia Dura (PD); c) Tibau 

Medellín et al. (2009), 

em geral, não se ajustou adequadamente às praias com desembocaduras analisadas na 

diferenças médias entre este modelo e a 

) de 20 m a 40 m, chegando até diferenças máximas de 80 m em 

 
Diferenças entre o modelo parabólico em desembocaduras de Medellín et al. (2009) e a 

) para as 8 desembocaduras analisadas, com variáveis 
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Ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), foram obtidas as diferenças 

radiais difHsu (m) existentes entre o ajuste desse modelo e a linha de costa real (LC) 

digitalizada para cada desembocadura analisada.  

Os resultados indicam um crescimento sensivelmente exponencial das 

diferenças radiais difHsu ao aumentar o ângulo θ (°), o que permitiu descrever essas 

diferenças (difHsu) mediante a expressão do tipo t � 09,uv.  

A Figura 42 apresenta as diferenças radiais (difMed) obtidas no ajuste do 

modelo de Medellín et al. (2009), por meio da curva exponencial calculada a partir dos 

coeficientes AMed expressão (15) e BMed expressão (16), em comparação com a curva 

obtida diretamente do ajuste exponencial às diferenças radiais difHsu nas praias com 

desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira. 

 

 

 

 



 

Figura 42: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
(linha preta descontínua) e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial (linha azul contínua) 
frente às diferenças radiais medidas, dif
variáveis adimensionalizadas no eixo y (dif
desembocaduras analisadas nos Estados: 
Espírito Santo. d.1) Rio Grande do Norte; e e.1 a e.2) Ceará.

 
 

Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
(linha preta descontínua) e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial (linha azul contínua) 
frente às diferenças radiais medidas, difHsu, (pontos) com relação ao ângulo theta (

adas no eixo y (difHsu/R0) e no eixo x, onde � � � ∅⁄ , 
nos Estados: a.1 a a.2) Santa Catarina; b.1 a b.2) São Paulo. c.1)

) Rio Grande do Norte; e e.1 a e.2) Ceará. 
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Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões (15) e (16) 

(linha preta descontínua) e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial (linha azul contínua) 
, (pontos) com relação ao ângulo theta (θ), com as 

, �� � � ���	⁄ , nas 
a.1 a a.2) Santa Catarina; b.1 a b.2) São Paulo. c.1)  
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4.2  Adaptação para a costa brasileira do modelo parabólico de forma em 

planta de equilíbrio dinâmico, em praias com desembocaduras 

(Medellín et al., 2009)  

Nesta seção é apresentado o ajuste à formulação do modelo de 

Medellín et al. (2009) para a costa brasileira, por meio da função que descreve as 

diferenças entre o modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha de costa, e as relações 

empíricas para os coeficientes A e B. 

Entretanto, antes de descrever as diferenças radiais (difHsu) e obter a expressão 

geral dos coeficientes A e B para realizar o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009), 

foi observado que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajusta sua forma em planta em 

16 desembocaduras, ou seja, cerca de 66 % do total de 24 desembocaduras analisadas.  

A Figura 43 apresenta quatro (4) exemplos de desembocaduras em que o 

modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou satisfatoriamente sua forma em planta. Isto 

contraria as hipóteses de partida desse modelo, que pressupõem que o ajuste da forma 

em planta do modelo apresentaria desvios com respeito à linha de costa na zona mais 

próxima à desembocadura. 

Desta forma, para realizar o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) 

somente foram utilizadas oito desembocaduras, que correspondem aquelas que não 

ajustaram sua forma em planta ao modelo de Hsu e Evans (1989), o que torna possível 

obter as diferenças radiais (difHsu) que são utilizadas para realizar o ajuste do modelo 

de Medellín et al. (2009). 



 

Figura 43: Exemplo do ajuste 
desembocaduras analisadas 
a)  Bertioga (Ber); b) Brava Car

4.2.1 Função que 

Hsu e Evans 

O ajuste da formulação

Medellín et al. (2009) (14) 

AMed (15) e BMed (16), seguindo

obtenção desses coeficientes

As 8 desembocaduras escolhidas p

Medellín et al. (2009) foram

Praia Fazenda Piçinguaba (PFP), Marataízes

Mandaú (FRMa) e Porto Luiz Correa

determinadas as diferenças

em função do angulo θ (°) (

 
 

ajuste da forma em planta do modelo de Hsu e 
 ao longo da costa brasileira (linha verde
arágua (BC); c) Vila Velha B. J. (VVBJ); e d) Boipeba (Bo)

que descreve as diferenças radiais entre 

 (1989) e a linha de costa 

formulação do modelo parabólico em desembocaduras

 foi realizado a partir da expressão geral para 

eguindo a mesma metodologia utilizada por este

es coeficientes.  

As 8 desembocaduras escolhidas para realizar o ajuste do 

. (2009) foram: Guarda do Embaú (GE), Itajuba (Ita), P

guaba (PFP), Marataízes (Mar), Tibau do Sul (TS)

Mandaú (FRMa) e Porto Luiz Correa (PLC). Nestas 8 desembocaduras foram 

diferenças radiais, difHsu (m) na zona mais próxima a 

(Figura 44).  
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Dado que o modelo de Medellín et al. (2009) está em função de variáveis 

adimensionais, a diferença radial difHsu (m) foi adimensionalizada com a linha de 

controle R0, enquanto que o ângulo θ (°) foi expresso por β/θ, tal como utilizado no 

modelo de Hsu e Evans (1989) (Figura 45). 

Foi observado um crescimento sensivelmente exponencial das diferenças radias 

difHsu ao aumentar o angulo θ (°) (Figura 44 e Figura 45). Esta observação indica que, 

ao se aproximar da desembocadura onde a dinâmica estuarina ganha importância, 

observa-se um aumento dos desvios do modelo de Hsu e Evans (1989), com respeito à 

linha de costa real difHsu.  

As diferenças radiais difHsu variaram da ordem média de dezenas de metros 

para todas as desembocaduras, exceto para a desembocadura Porto Luiz Correa (PLC), 

que apresentou valores de diferenças radiais difHsu na ordem de centenas de metros.  

Uma vez que as diferenças radiais obtidas se comportam de forma exponencial, 

estas foram descritas mediante a expressão do tipo t � 09,uv, como proposto por 

Medellín et al. (2009).  

Antes de realizar o ajuste, dado que os valores iniciais de � � V ∅⁄  apresentam 

uma grande variabilidade entre as distintas desembocaduras (Figura 45), o ajuste da 

função foi realizado de tal modo que o valor do eixo x inicial seja igual à zero (eixo x 

deslocado) para todos os casos (Figura 46). Assim, limita-se o valor do coeficiente A 

nos casos em que o valor inicial do eixo x é maior do que zero.  

Uma vez escolhida à função que descreve as diferenças radiais (difHsu), foi 

realizado o ajuste exponencial utilizando o método de mínimos quadrados.  

Os ajustes dos coeficientes obtidos de t = 09,u(v,v8), onde �N = V Wno3⁄  e a 

precisão de cada ajuste para todas as desembocaduras analisadas estão apresentados na 

Figura 47 e na Tabela 5. 

 

 



 

Figura 44: Diferenças entre o 
ângulo theta (θ) com as variáveis
desembocaduras analisadas nos Estados de
Grande do Norte e Ceará. 

Figura 45: Diferenças entre o modelo
com as variáveis adimensionalizadas 
8 desembocaduras analisadas nos Estados de
Grande do Norte e Ceará. 

Figura 46: Diferenças radiais 
theta (θ), com as variáveis adimensionalizadas no eixo �� � � ���	⁄  que foram utilizadas no
desembocaduras analisadas nos
Grande do Norte e Ceará. 

 
 

 modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha de costa real 
variáveis dimensionais, no eixo y (difHsu) e no eixo

nos Estados de: a) Santa Catarina e São Paulo; b) Espírito

modelo parabólico e a linha de costa com relação ao
adimensionalizadas no eixo y (difHsu / R0) e no eixo x (

nos Estados de: a) Santa Catarina e São Paulo; b) Espírito

 entre o modelo parabólico e a linha de costa com 
, com as variáveis adimensionalizadas no eixo y (difHsu / R0) e no eixo

ram utilizadas no ajuste exponencial da forma 
 � ��,
nos Estados de: a) Santa Catarina e São Paulo; b) Espírito
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e no eixo x (θ) para as 8 
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ao ângulo theta (θ) 
x (β /θ), para as 
Espírito Santo, Rio 

 
 relação ao angulo 

e no eixo x, onde � � � ∅⁄ , ,���,��)	para as 8 
Espírito Santo, Rio 



 

Figura 47: Ajuste exponencial (
entre o modelo de Hsu e Evans
nos Estados de: a.1 e a.2) Santa Catarina; b.1 
do Norte; e e.1 e e.2) Ceará. 

 
 

Ajuste exponencial (linha azul contínua) das diferenças radiais medidas (
Evans (1989) e a linha de costa real para as 8 desembocaduras

a.2) Santa Catarina; b.1 e b.2) São Paulo. c.1)  Espírito Santo.
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medidas (pontos pretos) 

desembocaduras analisadas 
Espírito Santo. d.1) Rio Grande 



 

 

Tabela 5: Coeficientes A e B 
diferenças medidas e a função
apresentaram diferenças entre o
respeito à linha de costa real.  

4.2.2 Relações empíricas para 

Medellín et al

modelo de Hsu 

A seguir é apresentad

obtidas, que permitiram propor ajustes aos coeficientes A e B utilizados na formulação 

de Medellín et al. (2009) para 

empíricas entre os parâmetro

modelo de Medellín et al. (2009).  

Primeiramente, os 

y = Ae (-Bx) (Figura 47 e 

parâmetros das desembocaduras

metodologia utilizada por 

generalizada para a forma em planta

promontórios com a presença de 

O coeficiente A foi

com raio Rfin, obtidos ao se aplicar

obtida do coeficiente A comparada 

 
 

B do ajuste exponencial e o coeficiente de correlação
função y = Ae−B(x−x0) para as 8 desembocaduras

entre o ajuste da forma em planta do modelo de Hsu e
 

ões empíricas para as variáveis A e B utilizadas 

et al. (2009), por meio das diferenças radiais (Dif

de Hsu e Evans (1989)  

é apresentada a metodologia e os resultados das relações empíricas 

obtidas, que permitiram propor ajustes aos coeficientes A e B utilizados na formulação 

para a costa brasileira. Também são apresentadas as relações 

os parâmetros das desembocaduras e os parâmetros obtidos

(2009).   

Primeiramente, os coeficientes A e B obtidos pelo ajuste 

e Tabela 5) foram relacionados empiricamente com

desembocaduras e do ajuste dos modelos parabólicos, de acordo com 

utilizada por Medellín et al. (2009). Isto permitiu obter uma

forma em planta de equilíbrio de praias de enseadas

nça de desembocaduras na costa brasileira.  

foi relacionado empiricamente com a linha de 

ao se aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989), sendo

comparada com a obtida por Medellín et al. (2009)
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obtidas, que permitiram propor ajustes aos coeficientes A e B utilizados na formulação 

apresentadas as relações 

parâmetros obtidos a partir do 

ajuste da expressão      

empiricamente com os 

de acordo com a 

Isto permitiu obter uma formulação 

de enseadas ou apoiadas em 

de controle (R0) e 

o modelo de Hsu e Evans (1989), sendo a relação 

(2009).  
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Para obter o coeficiente A, a variável Rfin foi adimensionalizada com R0 e foi 

obtida uma relação entre esta variável adimensional (Rfin/R0) e o coeficiente A.  

Assim, como foi observado por Medellín et al. (2009), o logaritmo natural da 

distância entre o ponto de difração e a ponta da barra arenosa (Rfin) é diretamente 

proporcional ao logaritmo natural das diferenças entre o modelo de Hsu e Evans (1989) 

e a linha de costa na ponta da barra arenosa (A). Comparando o coeficiente A obtido 

nesta fase do desenvolvimento deste estudo com o obtido por Medellín et al. (2009) foi 

possível observar a mesma ordem de magnitude entre os termos das duas expressões 

(Figura 48).  

O coeficiente A, com uma correlação (R) de quase 0.8776 para a equação 

ajustada, é explicado em, aproximadamente, 77 % pela distância Rfin (Figura 48). 

Portanto, a variabilidade das diferenças entre o modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha 

de costa real (LC) na ponta da barra arenosa (coeficiente A) é explicada em 77 % pela 

variabilidade da distância entre o ponto de difração e a ponta da barra arenosa (Rfin).  

Portanto, supõe-se que outros fatores relacionados à dinâmica costeira podem 

influenciar as diferenças entre o modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha de costa na 

ponta da barra arenosa (coeficiente A).  

 
Figura 48: Comparação entre o coeficiente A em função do raio Rfin/R0 ajustado nesse estudo 
(Eq. ajustada) com o ajustado por Medellín et al. (2009) (AMed).  
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Por outro lado, o coeficiente B, que define a taxa de decréscimo da função 

exponencial, ou o grau de diminuição das diferenças ao se afastar da desembocadura, 

foi relacionado empiricamente com o parâmetro da desembocadura, prisma de maré (Ω) 

e com a linha de controle (R0). Desta forma, considerando um R0 constante, a taxa de 

decréscimo aumentaria dada uma redução do prisma de maré, e, portanto, o modelo 

parabólico e a linha de costa tenderiam a ser iguais. 

Para obter o coeficiente B, a partir de variáveis adimensionais da expressão 

y = Ae−Bx, o Ω também foi adimensionalizado com R0
3 e foi obtida uma relação entre 

esta nova variável adimensional (Ω/R0
3) e o coeficiente B. 

Assim, como observado por Medellín et al. (2009), foi encontrada uma relação 

linear inversamente proporcional entre o logaritmo natural de B e o logaritmo natural do 

prisma de maré Ω (m3), adimensionalizado com R0
3. Comparando o coeficiente B 

obtido neste estudo com o obtido por Medellín et al. (2009), foi possível observar que, o 

valor do coeficiente de 11.058 é maior e do expoente de 0.1074 é menor, aos valores 

determinados por Medellín et al. (2009) (Figura 49).  

O coeficiente B apresentou uma correlação (R) de quase 0.7997 para a equação 

ajustada, sendo B explicado em 63.95 % por Ω. Isto é, a variabilidade do grau em que se 

diminuem as diferenças ao se afastar da desembocadura (coeficiente B) pode ser 

explicada em 63.95 % pela variabilidade do prisma de maré (Ω) (Figura 49).  

 
Figura 49: Comparação entre o coeficiente B em função do raio Ω/Ro3 ajustado nesse estudo 
(Eq. ajustada) com o ajustado por Medellín et al. (2009) (Bmed ). 



 

Por tanto, conhecendo

o modelo parabólico, com base

e B podem ser calculados diretamente

onde 0��9� (32) é o coeficiente A 

apresentaram diferenças radiais (dif

onde l��9� (33) é o coeficiente B predi

apresentaram diferenças radiais (dif

Adicionalmente, na 

A e B obtidos diretamente

coeficientes preditos, Apred

Medellín et al. (2009).  

Foi observada uma

ao longo da reta ajustada p

para ambas às expressões, próximo a

Figura 50: a) Coeficiente A predi
coeficiente (A) obtido diretamente
a linha de costa. b) Coeficiente B predi
coeficiente (B) obtido pelas diferenças

 
 

conhecendo o prisma de maré (Ω) e os parâmetros obtidos

base as relação apresentadas anteriormente, os 

diretamente a partir da expressão: 

����� � �. *)('	 �?��	?� ��.*'�) 

coeficiente A predito a partir das 8 desembocaduras

radiais (difHsu) (Figura 48); 

����� � ��. ���m �
?�*

p
,�.�()+*

	 
coeficiente B predito a partir das 8 desembocaduras

diferenças radiais (difHsu) (Figura 49). 

na Figura 50 apresenta uma comparação entre 

diretamente dos ajustes através das diferenças radiais 

Apred (32) e Bpred (33), obtidos para o ajuste do modelo de 

uma moderada a baixa variação dos coeficientes

ta ajustada pelas expressões (32) e (33), seguindo o grau de ajuste

próximo a 77 % para A e 64% para B. 

: a) Coeficiente A predito (Apred) com a expressão (32) em comparação
diretamente do ajuste das diferenças entre o modelo de Hsu 

de costa. b) Coeficiente B predito (Bpred) com a expressão (33) em comparação
diferenças entre o modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha
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Por meio da curva exponencial calculada pelas expressões (32) e (33), foi 

verificada a precisão do ajuste dessas expressões ao compará-las com a curva obtida 

diretamente do ajuste exponencial das diferenças radiais (difHsu) (Figura 51). O modelo 

de Medellín et al. (2009) adaptado, obtido a partir das expressões, Apred (32) e 

Bpred (33), apresentou um bom ajuste na maioria das desembocaduras analisadas.  

Entretanto, para três desembocaduras PFP (Figura 51b.2), TS (Figura 51d.1) e 

FRMa (Figura 51e.1), o ajuste foi razoável, com diferenças na magnitude e na taxa de 

decréscimo da forma em planta ajustada.  

Possivelmente, isto ocorre devido a erros nas análises (p. ex.: estimação do 

prisma de maré), ou algum problema que pode estar gerando um desequilíbrio nesses 

locais, ou mesmo algum outro parâmetro ainda não incluído no modelo de 

Medellín et al. (2009). 

 



 

Figura 51: Comparação entre 
descontínua) e a curva obtida
radiais medidas, difHsu (ponto
Catarina; b.1 a b.2) São Paulo. c.1)

 
 

entre a curva exponencial obtida pelas expressões (32) 
obtida pelo ajuste exponencial (linha azul contínua) frente às
pontos), nas 8 desembocaduras analisadas nos Estados

Catarina; b.1 a b.2) São Paulo. c.1)  Espírito Santo. d.1) Rio Grande do Norte; e e.1 a e.2) Ceará.
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Adicionalmente, foi comparada a relação entre os parâmetros ∆, Ω, W e Rfin 

obtidas nesse estudo com as obtidas por Medellín et al. (2009).  

O parâmetro delta (∆) apresenta uma relação diretamente proporcional com o 

prisma de maré (Ω), apresentando um coeficiente de correlação (R) de 0.7893 (Figura 

52), e também uma relação diretamente proporcional com a largura da desembocadura 

(W), apresentando um coeficiente de correlação (R) de apenas 0.4749 (Figura 53). 

Portanto, temos que a variância da distância delta (∆) é explicada em 62.30 % pelo 

prisma de maré (Ω) e, em apenas 22.55 %, pela largura da desembocadura (W).  

O parâmetro Rfin apresentou uma relação diretamente proporcional com o 

prisma de maré (Ω), apresentando um coeficiente de correlação de 0.7717, sendo à 

distância (Rfin) explicada em apenas 59.55 % pelo prisma de maré (Ω) nos casos 

analisados (Figura 54).  

 
Figura 52: Comparação entre a relação do prisma de maré (Ω) e da distância delta (∆) obtida neste 
estudo (∆ – Eq. ajustada) com a obtida por Medellín et al. (2009), para a costa norte da Espanha 
(∆ – Eq. Medellín et al.,). 
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Figura 53: Comparação entre a relação da largura da desembocadura (W) e a distância delta (∆) 
obtidas neste estudo (∆ – Eq. ajustada) com a obtida por Medellín et al. (2009), para a costa norte 
da Espanha (∆ –Eq. Medellín et al.,). 

 
Figura 54: Comparação entre a relação do prisma de maré (Ω) e da distância Rfin obtida neste 
estudo (Rfin - Eq. ajustada) com a obtida por Medellín et al. (2009) para a costa norte da Espanha 
(Rfin - Eq. Medellín et al.,). 



 

4.3 Validação do modelo

desembocaduras n

Para a validação do

brasileira foram selecionadas 

sul (S), no estado de Santa Catarina (SC) 

(NE), no estado de Rio Grande do Norte (RN).

A seguir, é apresentada a

escolhidas na validação junto 

Na desembocadura

predito pela expressão W =

W, subestimado na ordem de dezenas de metros do valor predito (

possivelmente, ocorre devido a um erro na estima

esta desembocadura, ou mesmo na medição da largura da desembocadura (W). 

Na desembocadura BG foi observado que a distância delta (

subestimada na ordem de 20 a 30 metros com relação à predita com a expressão 

∆ = f (W), enquanto na desembocadura BG_rn o valor de delta (

em aproximadamente 100 m ao valor predito (

Estes resultados eram esperados, dado que a relação 

apresentou um grau de ajuste de apenas 22.55 % nos casos analisados. Outras possíveis 

causas da não verificação de uma boa rel

número reduzido de desembocaduras

desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira, a possíveis erros no ajuste do 

modelo parabólico e/ou a uma condição d

Figura 55: Relação empírica para 
desembocaduras escolhidas na 

 
 

modelo de Medellín et al. (2009) adaptado para 

desembocaduras na costa brasileira 

do modelo de Medellín et al. (2009) adaptado para a costa

foram selecionadas duas desembocaduras, Barrinha Garopaba

Santa Catarina (SC) e Baixa Grande (BG_rn) na

Grande do Norte (RN). 

seguir, é apresentada a localização das desembocaduras

junto às relações empíricas de W com Ω e ∆ com

Na desembocadura BG_rn foi observado um valor similar de W 

= f (Ω). Para a desembocadura BG foi observado um valor de 

W, subestimado na ordem de dezenas de metros do valor predito (Figura 

possivelmente, ocorre devido a um erro na estimação do prisma de maré (

mesmo na medição da largura da desembocadura (W). 

Na desembocadura BG foi observado que a distância delta (

subestimada na ordem de 20 a 30 metros com relação à predita com a expressão 

(W), enquanto na desembocadura BG_rn o valor de delta (∆) foi superestimado 

em aproximadamente 100 m ao valor predito (Figura 55b).  

Estes resultados eram esperados, dado que a relação ∆ = f (W) obtida 

apresentou um grau de ajuste de apenas 22.55 % nos casos analisados. Outras possíveis 

causas da não verificação de uma boa relação entre ∆ = f (W), pode ser associada a um 

desembocaduras analisadas (8), às diferentes características das 

desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira, a possíveis erros no ajuste do 

modelo parabólico e/ou a uma condição de não equilíbrio das praias analisadas

empírica para as desembocaduras analisadas (*) e mostrando 
a validação BG e BG_rn. a) Relação Ws –Ω; e b) relação
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n foi observado um valor similar de W ao valor 

ocadura BG foi observado um valor de 

Figura 55a). Isto, 

ção do prisma de maré (Ω) obtido para 

mesmo na medição da largura da desembocadura (W).  

Na desembocadura BG foi observado que a distância delta (∆) medida foi 

subestimada na ordem de 20 a 30 metros com relação à predita com a expressão 

foi superestimado 

= f (W) obtida 

apresentou um grau de ajuste de apenas 22.55 % nos casos analisados. Outras possíveis 

= f (W), pode ser associada a um 

), às diferentes características das 

desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira, a possíveis erros no ajuste do 

analisadas.  

 
(*) e mostrando a localização das 

relação ∆− W. 



 

Posteriormente, as 

expressões, Apred (32) e 

apresentou um bom ajuste na desembocadura BG (

satisfatório na desembocadura BG_rn (

Na desembocadura BG_rn foi observado que a forma 

esse modelo e a linha de costa real se 

máximos próximo a 15 m.  

Figura 56: Comparação entre a
(linha preta descontínua) e a curva 
frente às diferenças radiais medidas (
costa nas duas desembocaduras

A pequena diferença observada entre a curva calculada através dos coeficientes 

Apred (32) e Bpred (33) 

desembocadura BG deveu

Apred (-0.0205) e Bpred (-1

Logo, tanto a magnitude (coeficiente A) como a taxa de decrescimento das 

diferenças (coeficiente B) estão levemente subestimadas em BG. Já em BG_rn, as 

diferenças observadas devem

Bpred (6.6054) (Tabela 6 e 

Tabela 6: Diferenças entre o valor predito para os coeficientes 
respectivamente, com o valor dos coeficientes A e B obtidos no ajuste exponencial.

 
 

Posteriormente, as desembocaduras BG e BG_rn foram validadas 

e Bpred (33). O modelo de Medellín et al. (2009) adaptado 

ajuste na desembocadura BG (Figura 56a) e um ajuste apenas 

satisfatório na desembocadura BG_rn (Figura 56b).  

Na desembocadura BG_rn foi observado que a forma em planta predita por 

esse modelo e a linha de costa real se distancia, em média, de 5 m, chegando a valores 

 

entre a curva exponencial calculada a partir das expressões
a curva obtida diretamente do ajuste exponencial (linha
medidas (pontos) entre o modelo de Hsu e Evans (1989) 

desembocaduras escolhidas para validação. a) BG; e b) BG_rn. 

A pequena diferença observada entre a curva calculada através dos coeficientes 

 e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial na 

veu-se a uma pequena subestimação do coeficiente                 

1.7601).  

Logo, tanto a magnitude (coeficiente A) como a taxa de decrescimento das 

B) estão levemente subestimadas em BG. Já em BG_rn, as 

diferenças observadas devem-se, principalmente, a uma superestimação do coeficiente 

e Figura 57).  

: Diferenças entre o valor predito para os coeficientes Apred e Bpred, expressões 
com o valor dos coeficientes A e B obtidos no ajuste exponencial.
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Figura 57: a) O ajuste do coeficiente A em função do raio R
desembocaduras analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação. 
b) O ajuste do coeficiente B em função do raio 
desembocaduras analisadas (*) e a localização das 

A Figura 58 apresenta 

calculado pelos coeficientes

ajuste do modelo de Medellín

BMed (16) (linha azul contínua)

Figura 58: Comparação entre 
partir das relações para os coeficientes
ajuste do modelo de Medellín
AMed (14) e BMed (15) (linha 
validação. a) BG; e b) BG_rn. 

O modelo de Medellín

das expressões Apred (32) e

razoável para BG_rn.  

 
 

ajuste do coeficiente A em função do raio Rfin/R0 obtidos neste estudo 
desembocaduras analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação. 

ajuste do coeficiente B em função do raio Ω/Ro3 obtidos neste estudo 
desembocaduras analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação.

apresenta o ajuste do modelo de Medellín et al. (200

es Apred (32) e Bpred (33) (linha vermelha d

Medellín et al. (2009), calculado pelos coeficientes

(linha azul contínua) para as duas desembocaduras escolhidas na validação

entre o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) adaptado
coeficientes, Apred (32) e Bpred (33) (linha vermelha 

Medellín et al. (2009) calculado a partir das relações para
 azul contínua) para as duas desembocaduras 
 

Medellín et al. (2009) adaptado para a costa brasileira,

e Bpred (33), apresentou um bom ajuste para BG 
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(2009) adaptado, 
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Ainda, ao observar o ajuste do modelo de Medellin et al. (2009) adaptado nas 8 

desembocaduras analisadas, foi possível obsevar que este modelo definiu de modo bom 

a razoável a morfologia em planta das praias em desembocaduras em situação de 

equilíbrio dinâmico na costa brasileira.  

Do mesmo modo, o modelo de Medellin et al. (2009) permite avaliar os 

desvios com respeito a sua situação de equilíbrio naquelas desembocaduras com o 

equilíbrio alterado.  

A validação foi realizada a partir de dados das desembocaduras que não 

estavam incluídas no ajuste do quarto termo do modelo de Medellín et al. (2009) 

adaptado para a costa brasileira, o que possibilita sua utilização em outras praias de 

mesmas características não incluídas no presente estudo.  
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Capítulo 5 - Aplicação do modelo parabólico de forma em 
planta de equilíbrio dinâmico de Medellín et al. (2009) 

modificado, em praias com desembocaduras 
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5. Aplicação do modelo parabólico de forma em planta de equilíbrio 

dinâmico de Medellín et al. (2009) modificado, em praias com 

desembocaduras  

Neste capítulo são apresentados a metodologia, as análises e os resultados 

gerados para realizar a modificação do modelo de Medellin et al. (2009), além de 

apresentar algumas relações empíricas obtidas entre as variáveis utilizadas por este 

modelo na costa brasileira. Em seguida, é apresentada a validação do modelo de 

Medellín et al. (2009) modificado a partir das expressões ajustadas para as 

desembocaduras na costa brasileira. 

No Capítulo 4, foi observado que o modelo de Hsu e Evans (1989) apresentou 

um bom ajuste de sua forma em planta de equilíbrio a um total de 16 praias com 

desembocaduras. Ainda, foi observado que o modelo de Medellín et al. (2009) não 

apresentou um bom ajuste da sua forma em planta de equilíbrio nas praias com 

desembocaduras na costa brasileira. Porém, o modelo de Medellin et al. (2009) 

adaptado apresentou um ajuste considerado de bom a razoável.  

Foi sugerido que, possivelmente, algum outro parâmetro relacionado com a 

dinâmica costeira deveria ser incorporado ao modelo de Medellín et al. (2009) para 

diminuir a dispersão observada no ajuste dos coeficientes A e B.  

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado buscou diminuir a dispersão 

observada no ajuste dos coeficientes A e B através da incorporação de um novo 

parâmetro. Este novo parâmetro está relacionado ao volume de areia (V) calculado para 

formar o segmento da praia emersa próximo à desembocadura.  

O volume de areia (V) calculado seria hipoteticamente em função do aporte de 

sedimento devido ao transporte longitudinal de sedimento na praia, gerado pela 

arrebentação da onda e pela aproximação oblíqua das ondas, somado a um possível 

aporte de sedimento vindo do estuário através da sua desembocadura. Contudo, neste 

estudo não foi verificado se este volume de areia (V) calculado é realmente devido ao 

aporte de sedimento pelo transporte longitudinal e/ou pelo estuário. 

Na aplicação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado, foram 

escolhidas 9 desembocaduras, entre elas: São Francisco (SF), Bertioga (Ber), Prainha 

Cabo Frio (PCF), Marataízes (Mar), Vila Velha Barra do Jucu (VVBJ), Morro São 

Paulo (MSP), Tibau do Sul (TS), Foz do Rio Mossoró (FRM) e Foz do Rio Mandaú 

(FRMa). 
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Foram excluídas aquelas praias com desembocaduras que apresentaram a 

relação W/Y menor ou igual a 0.1. Nestes casos, o prisma de maré exerce uma 

influência mínima ou praticamente nula e, consequentemente, o modelo de Hsu e 

Evans (1989) ajusta adequadamente a sua forma em planta de equilíbrio.  

Ainda nesses casos (W/Y ≥ 0.1), como observado na maioria das praias do 

Estado de São Paulo, as praias de enseada são pequenas e confinadas entre 

promontórios. Nestas praias, muito provavelmente, grande parte dos sedimentos 

remobilizados nos processos de oscilação do nível marinho no Quaternário ficou 

“aprisionado” nos sistemas praiais e tiveram grande importância na atual configuração 

da linha de costa.  

Este fato poderia estar “mascarando” os resultados do volume de areia (V) 

calculado nestas praias, ao assumir que este volume é em função da dinâmica costeira 

de longo prazo, qual sejam os processos associados a esta dinâmica costeira, o aporte de 

sedimento pelo estuário e/ou pelo transporte longitudinal devido à ação das ondas. 

Também foram excluídas destas análises a desembocadura Porto Luiz 

Correa (PLC) e as três desembocaduras que foram utilizadas na validação do modelo de 

Medellin et al. (2009) modificado, que foram: Barrinha Garopaba (BG), Boipeba (Bo) e 

Baixa Grande (BG_rn).  

Dentro das praias com desembocaduras analisadas estão somente aquelas que 

apresentaram boa influência do prisma de maré (W/Y > 0.1) (ver Capítulo 3) e, 

consequentemente, estão sob uma condição de equilíbrio dinâmico. Ainda, como visto o 

modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou a sua forma em planta de equilíbrio em boa parte 

dessas desembocaduras.  

Nos casos em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua forma em 

planta de equilíbrio às praias com desembocaduras, o modelo de Medellin et al. (2009) 

não é aplicável. Isto porque, não é possível determinar o ponto de início (Pini), logo 

impossibilitando a obtenção do ângulo θini, que define o ângulo inicial em que o modelo 

é aplicado (θini < θ< θfin). 

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado permite descrever a forma em 

planta de equilíbrio nas praias de enseada com desembocaduras na costa brasileira, tanto 

para os casos em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua forma em planta de 

equilíbrio como para aquelas que apresentaram desvios, conforme foi descrito no 

Capítulo 4. 
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O ajuste dos modelos de Hsu e Evans (1989) e de Medelin et al. (2009) 

modificado foi realizado conforme os dados e a metodologia descrita nos 

capítulos anteriores. A metodologia utilizada para a modificação do modelo de 

Medellín et al. (2009) nas praias com desembocaduras analisadas na costa brasileira foi 

a seguinte: 

1. Digitalização das imagens e obtenção de parâmetros das desembocaduras, como 

a área do estuário ou baía (Ab), a largura da desembocadura (W) e a 

configuração da linha de costa real (LC) e da linha de costa teórica (LCT). 

2. Aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) nas praias com desembocadura e 

obtenção das diferenças radiais (difLCT2) existentes entre o ajuste deste modelo e 

a linha de costa teórica.  

3. Obtenção das diferenças radiais (difLCT) determinada entre a linha de costa real 

(LC) e a linha de costa teórica (LCT) na praia próxima à desembocadura. 

4. Calculado o volume de areia (V), em m3, em função da área determinada pelas 

diferenças radiais (difLCT), pelo programa SMC-Brasil através do módulo de 

Praia em Equilíbrio em longo prazo. 

5. Incluídas as diferenças radiais (difLCT2) como um novo termo ao modelo de Hsu 

e Evans (1989), permitindo que este modelo ajuste sua forma em planta à linha 

de costa teórica e, posteriormente, este modelo fosse incluído ao modelo de 

Medellin et al. (2009) modificado.  

6. Encontrada por meio das diferenças radiais (difLCT) (item 2) uma função nos 

termos utilizados na formulação de Medellín et al. (2009), porém com suas 

variáveis modificadas, que descrevem as diferenças radiais (difLCT) obtidas em 

cada desembocadura,. 

7. Generalizada a função descrita no item 6 e incorporada como um termo 

modificado à formulação do modelo de Medellín et al. (2009) junto ao modelo 

de Hsu e Evans modificado (item 5). A formulação deve ajustar a forma em 

planta de equilíbrio em praias próximas às desembocaduras, a partir do ângulo 

medido a partir da linha da frente de ondas, que determina o início dos desvios 

entre a linha de costa teórica e a linha de costa real. 

Os parâmetros obtidos para modificar o modelos de Medellín et al. (2009) 

estão apresentados na Tabela 8 e no Anexo III e Anexo V. 
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5.1  Digitalização de imagens e obtenção dos parâmetros de desembocaduras 

A seguir, estão descritos o processo de digitalização da linha de costa 

teórica (LCT), as hipóteses assumidas pela condição da LCT e os parâmetros obtidos, 

necessários para a execução das modificações do modelo de Medellin et al. (2009).  

A direção predominante das frentes de ondas para cada desembocadura 

necessárias para a aplicação do modelo de Medellin et al. (2009) modificado está 

descrita no Capítulo 2.  

O método de digitalização de imagens, os parâmetros obtidos e o ajuste do 

coeficiente de correlação (R) seguem os mesmos descritos no Capítulo 3 e 4.  

Além das informações e dos dados obtidos nos Capítulos 2, 3 e 4, para realizar 

a modificação do modelo de Medellin et al. (2009), foi necessário realizar a 

digitalização da linha de costa teórica (LCT), que seria uma condição inicial teórica da 

forma em planta da praia para realizar as análises subsequentes.  

As praias de enseadas com desembocaduras analisadas neste estudo 

apresentam na maioria dos casos uma forma em planta curvada (forma de “gancho”), 

como pode ser comprovado pelo ajuste da forma em planta do modelo de Hsu e 

Evans (1989) em aproximadamente 66% das desembocaduras analisadas no Capítulo 4. 

Desta forma, a linha de costa teórica (LCT) foi estipulada como sendo uma 

condição inicial da praia próximo à desembocadura, supondo uma linha de costa 

paralela às frentes de ondas predominantes, e que se estende desde o ponto Pini2 até o 

ponto Pfin2.  

Mais precisamente, a linha de costa e as isométricas batimétricas próximo à 

costa foram modificadas para ficarem paralelas às frentes de ondas predominantes em 

cada desembocadura analisada.  

Ao estabelecer a posição espacial da linha de costa teórica (LCT) foi possível 

determinar as diferenças radiais (difLCT) existentes entre a linha de costa real (LC) e a 

linha de costa teórica (LCT).  

Ao estabelecer a posição espacial da linha de costa teórica (LCT) também foi 

possível determinar as diferenças radiais (difLCT2) entre o ajuste do modelo de Hsu e 

Evans (1989) e a linha de costa teórica.  

Ambas as diferenças, difLCT e difLCT2, estão em função do ângulo θ (°) e são 

determinadas entre o ponto Pini2, que permite obter o ângulo θ2ini, e o ponto Pfin2, que 

permite obter o ângulo θfin2. 



 

Através das diferenças radiais obtidas, 

obtidos, que estão descritos nos itens a 

Medellín et al. (2009).   

Com a modificação do

o seu ajuste à forma em planta 

brasileira. 

A digitalização da

desembocadura foi realizada através do programa 

utilizando as imagens em plano de detalhe de cada desembocadura.

Um exemplo da digitalização da linha de costa teórica 

na Figura 59, correspondente 

da Bahia. 

Figura 59: a) Exemplo da digitalização 
b) Exemplo da digitalização da

5.2 Aplicação do modelo de Hsu e 

radias (difLCT2) 

O modelo de Hsu e Evans (1989) 

radiais (difLCT2) existentes entre este modelo e a linha de costa teórica

Isto permitiu modificar o modelo de Hsu e Evans (

sua forma em planta à linha de costa teórica (LCT) digitalizada em cada 

desembocadura, e posteriormente

Medellín et al. (2009) modificado.

 
 

Através das diferenças radiais obtidas, difLCT e difLCT2, e de outros parâmetros 

obtidos, que estão descritos nos itens a seguir, foi possível modificar o

Com a modificação do modelo de Medellín et al. (2009) foi possível 

planta das praias com desembocaduras analisadas na

A digitalização das imagens para obter a linha de costa teórica (LCT) em cada 

desembocadura foi realizada através do programa MATLAB ® (The Math

imagens em plano de detalhe de cada desembocadura.  

Um exemplo da digitalização da linha de costa teórica (LCT) 

nte à desembocadura de Morro São Paulo (MSP

 

a) Exemplo da digitalização da linha de costa real, LC, (linha amarela contínua); 
Exemplo da digitalização da linha de costa teórica, LCT (linha azul descontínua

plicação do modelo de Hsu e Evans (1989) para obtenção das diferenças 

O modelo de Hsu e Evans (1989) foi aplicado para obtenção

entre este modelo e a linha de costa teórica. 

modificar o modelo de Hsu e Evans (1989), para que este ajuste 

sua forma em planta à linha de costa teórica (LCT) digitalizada em cada 

osteriormente, este modelo foi incluído ao modelo de 

(2009) modificado. 
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, e de outros parâmetros 

seguir, foi possível modificar o modelo de 

(2009) foi possível melhorar 

analisadas na costa 

s imagens para obter a linha de costa teórica (LCT) em cada 

The Math-Works, Inc.), 

(LCT) está apresentado 

MSP) no Estado 

 
da linha de costa real, LC, (linha amarela contínua); 

descontínua). 

Evans (1989) para obtenção das diferenças 

obtenção das diferenças 

para que este ajuste 

sua forma em planta à linha de costa teórica (LCT) digitalizada em cada 

incluído ao modelo de 
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As informações obtidas para aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989) foram as 

seguintes: 

• Ponto de difração Pd (xd, yd). 

• Ponto Pf (xf, yf) para esboçar a frente de ondas médias ou a direção 

predominante das ondas a partir do ponto de difração. 

• Ponto Pp (xp, yp) onde já não se percebem os efeitos significativos da 

difração e a praia começaria a ser paralela a frente de ondas. 

• Raio R0 é a linha entre Pd e Pp. 

• Ângulo β, que se obtém a partir da linha de frente das ondas esboçado entre 

os pontos Pd y Pf e o raio R0.  

• Os raios RiHsu definido entre os ângulos, β < 	W	 < θ[\[U. 

• Ponto Pini2 (xini2, yini2) a partir do qual a linha teórica (LCT) se desvia da 

linha de costa real e que permite obter o ângulo θini2 e, consequentemente, 

definir o raio Rini2.  

• Ponto Pfin2 (xfin2, yfin2), que define o limite entre a praia e a desembocadura 

considerando a linha de costa teórica (LCT), e que permite obter o ângulo 

θfin2 e, consequentemente definir o raio Rfin2.  

• Os raios RiMed definido entre os ângulos, θini2 < θ < θfin2. 

• Delta2 (∆2), que é a distância definida entre os pontos Pini2 e Pfin2. 

• Diferenças radiais (difLCT2) determinadas entre o ajuste do modelo de Hsu e 

Evans (1989) e a linha de costa real (LC), entre os pontos Pini2 e Pfin2. 

 

A Figura 60 apresenta um exemplo da linha de costa teórica (LCT), a linha de 

costa real (LC), o ajuste do modelo de Hsu e Evans (1989) e com as informações 

descritas acima para a desembocadura da Foz do Rio Mossoró (FRM) no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Neste exemplo, as diferenças radiais difLCT e difLCT2 não são iguais. Porém, 

ocorrem casos em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua forma em planta à 

linha de costa real, logo difLCT e difLCT2 são iguais.   

Como as diferenças radiais, difLCT2 (m), foram determinadas entre o ajuste do 

modelo de Hsu e Evans (1989) e a linha de costa teórica, é possível obter as diferenças 

radiais, mesmo naquelas desembocaduras em que este modelo ajustou sua forma em 

planta de equilíbrio com respeito à linha de costa real.  



 

Figura 60: Informações necessárias
teórica (LCT) (linha azul descontínua), 
Evans (1989) (linha verde descontínua) 
Pini2 e Pfin2, à distância Delta2 
(linhas brancas) entre β< θ <θini

5.2.1 Cálculo do volume de areia 

(difLCT )  

A seguir é apresentada a metodologia e as análises realizadas para calcular o 

volume de areia (V). Estes cálculos foram realizados através do módulo 

Equilíbrio em longo prazo, 

Após a digitalização da linha de costa teórica (LCT) e da aplicação do modelo 

de Hsu e Evans (1989), foi calculado 

determinada pelas diferenças rad

Desta forma, foi obtido o volume de areia

linha de costa teórica (LCT) e 

 
 

  

necessárias para aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989)
scontínua), a linha de costa real (LC) (linha amarela), 
scontínua) e as diferenças radiais difLCT  e difLCT2. Os pontos 
 (∆2), os ângulos β, θini2 e θfin2, os raios R0, Rini2 e R
ini2 e os raios RiMed (linhas pretas) entre θini2 < θ < θfin

volume de areia (V) em função das diferenças radia

apresentada a metodologia e as análises realizadas para calcular o 

reia (V). Estes cálculos foram realizados através do módulo 

 que faz parte do programa SMC-Brasil.  

Após a digitalização da linha de costa teórica (LCT) e da aplicação do modelo 

de Hsu e Evans (1989), foi calculado o volume de areia (V), em m3, em função da área 

renças radiais (difLCT).  

Desta forma, foi obtido o volume de areia (V) na área compreendida 

linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa real (LC).  
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para aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989). A linha de costa 

(LC) (linha amarela), o ajuste de Hsu e 
Os pontos Pd, Pf, Pp, 
e Rfin2.Os raios RiHsu 

fin2. 

em função das diferenças radiais 

apresentada a metodologia e as análises realizadas para calcular o 

reia (V). Estes cálculos foram realizados através do módulo Praia em 

Após a digitalização da linha de costa teórica (LCT) e da aplicação do modelo 

, em função da área 

(V) na área compreendida entre a 



 

Antes de calcular o volume de 

costa real e a batimetria disponíveis no banco de dados do SMC

módulo Modelagem do Terreno (MMT) incorporado ao 

61).  

Partindo de uma batimetria inicial de uma zona de estudo, este 

as formulações de equilíbrio, modelando a batimetria final e a conf

costa depois da modificação da bati

Neste estudo a modificação 

simular a condição inicial da praia 

frentes de ondas predominante

Mais precisamente, a linha de costa real foi modificada conforme a linha de 

costa teórica digitalizada com o programa MATLAB para c

Já a batimetria, 

promontório, foi modificada 

de costa teórica, ou as frentes de ondas predominantes em cada desembocadura

A Figura 62b apresenta

calcular o volume de areia 

teórica (LCT) e a linha de costa real

Figura 61: a) Exemplo da imagem da desembocadura com 
vermelho); b) Exemplo da condição 
de costa e a batimetria próximo 
(círculo vermelho). 

 

 

 

 
 

Antes de calcular o volume de areia (V), foi necessário modificar a linha de 

costa real e a batimetria disponíveis no banco de dados do SMC-TOOLS

Modelagem do Terreno (MMT) incorporado ao modelo SMC

Partindo de uma batimetria inicial de uma zona de estudo, este 

as formulações de equilíbrio, modelando a batimetria final e a configuração da linha 

modificação da batimetria inicial. 

modificação da linha de costa real e da batimetria 

da praia próximo à costa para que estas ficassem

edominantes em cada desembocadura Figura 62a.  

Mais precisamente, a linha de costa real foi modificada conforme a linha de 

com o programa MATLAB para cada desembocadura

 geralmente curva devido à difração das ondas pel

foi modificada na região próxima à costa, para que ficasse

ou as frentes de ondas predominantes em cada desembocadura

apresenta a condição inicial da praia que será utilizada para 

calcular o volume de areia (V) em função da área estabelecida entre a linha de c

a linha de costa real (LC).  

imagem da desembocadura com condição real da linha de costa 
; b) Exemplo da condição real com o módulo Modelagem de Terreno (MMT)
a batimetria próximo à costa curvadas devido à difração das ondas com o promontório 
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areia (V), foi necessário modificar a linha de 

TOOLS, através do 

modelo SMC-Brasil (Figura 

Partindo de uma batimetria inicial de uma zona de estudo, este módulo integra 

iguração da linha 

da linha de costa real e da batimetria consistiu em 

cassem paralelas às 

Mais precisamente, a linha de costa real foi modificada conforme a linha de 

bocadura.  

difração das ondas pelo 

que ficasse paralela a linha 

ou as frentes de ondas predominantes em cada desembocadura.  

da praia que será utilizada para 

entre a linha de costa 

 
da linha de costa (círculo 

módulo Modelagem de Terreno (MMT) com a linha 
difração das ondas com o promontório 



 

Figura 62: a) Exemplo da modificação 
(MMT) deixando a linha de costa e a batimetria
predominantes nessa desembocadura
com a linha de costa teórica (LCT) e a batimetria próximo 
predominantes nessa desembocadura (círculo preto)

Vale destacar que a batimetria disponível pela base de dados do SMC

não é uma batimetria de detalhe, o que aumenta as fontes de erros quando 

as modificações na batimetria ini

costa, onde os dados de profundidade existentes são escassos. 

Consequentemente, esta imprecisão ao modificar os dados de batimetria 

próximo à costa é refletida no cálculo do volume de

justamente na região adjacente, próxima à linha de costa.

Após modificar a linha de costa e a batimetria inicial, foi aplicado sobre esta 

nova condição de contorno, ou condição inicial, o modelo de Hsu e Evans (1989), que 

permite gerar um polígono entre a linha de costa teórica e a real. 

Nas desembocaduras em que a linha de costa real (LC) se ajustou ao modelo de 

Hsu e Evans (1989), o polígono gerado não precisou ser editado, uma vez que dif

igual à difLCT (Figura 63a.1 e 

Já nas desembocaduras em que 

linha de costa real, o polígono gerado foi editado pelos limites estabelecidos entre a 

linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa real

de difLCT (Figura 63b.1 e Figura 

cada desembocadura, foi possível obter o volume de areia (V), em m

formar a praia emersa definida entre a linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa 

real (LC) (Figura 63a.3 e Figura 

 
 

a) Exemplo da modificação da condição real com o módulo Modelagem de Terreno 
a linha de costa e a batimetria próximo à costa paralela as frentes de ondas 

predominantes nessa desembocadura (círculo preto); b) Exemplo apresentando 
com a linha de costa teórica (LCT) e a batimetria próximo à costa e paralelas à
predominantes nessa desembocadura (círculo preto), com o MMT. 

Vale destacar que a batimetria disponível pela base de dados do SMC

não é uma batimetria de detalhe, o que aumenta as fontes de erros quando 

s na batimetria inicial. Isto ocorre principalmente na região próxima à 

costa, onde os dados de profundidade existentes são escassos.  

Consequentemente, esta imprecisão ao modificar os dados de batimetria 

próximo à costa é refletida no cálculo do volume de areia (V), que é realizado 

justamente na região adjacente, próxima à linha de costa. 

Após modificar a linha de costa e a batimetria inicial, foi aplicado sobre esta 

nova condição de contorno, ou condição inicial, o modelo de Hsu e Evans (1989), que 

e gerar um polígono entre a linha de costa teórica e a real.  

Nas desembocaduras em que a linha de costa real (LC) se ajustou ao modelo de 

Hsu e Evans (1989), o polígono gerado não precisou ser editado, uma vez que dif

a.1 e Figura 63a.2).  

Já nas desembocaduras em que o modelo de Hsu e Evans (1989) não ajustou a 

linha de costa real, o polígono gerado foi editado pelos limites estabelecidos entre a 

linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa real (LC), uma vez que dif

Figura 63b.2). Logo, através da área do polígono

cada desembocadura, foi possível obter o volume de areia (V), em m3, necessário para 

formar a praia emersa definida entre a linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa 

Figura 63b.3). 
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módulo Modelagem de Terreno 

paralela as frentes de ondas 
apresentando a condição inicial 

às frentes de ondas 

Vale destacar que a batimetria disponível pela base de dados do SMC-Brasil 

não é uma batimetria de detalhe, o que aumenta as fontes de erros quando são realizadas 

rincipalmente na região próxima à 

Consequentemente, esta imprecisão ao modificar os dados de batimetria 

areia (V), que é realizado 

Após modificar a linha de costa e a batimetria inicial, foi aplicado sobre esta 

nova condição de contorno, ou condição inicial, o modelo de Hsu e Evans (1989), que 

Nas desembocaduras em que a linha de costa real (LC) se ajustou ao modelo de 

Hsu e Evans (1989), o polígono gerado não precisou ser editado, uma vez que difLCT2 é 

o modelo de Hsu e Evans (1989) não ajustou a 

linha de costa real, o polígono gerado foi editado pelos limites estabelecidos entre a 

(LC), uma vez que difLCT2 é diferente 

Logo, através da área do polígono gerado para 

, necessário para 

formar a praia emersa definida entre a linha de costa teórica (LCT) e a linha de costa 



 

Figura 63: a.1) Exemplo da aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) sobre 
para um caso em que difLCT  
Volume de areia (V) calculado 
aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) sobre a condição 
dif LCT  ≠ difLCT2; b.2) Área do p
calculado entre os limites da área do polígono (praia

O cálculo do volume de areia (V) foi realiz

Modelagem do Terreno (MMT) do 

calcula o volume de areia (V), em função da área do polígono estabelecido, da altura da 

berma e do tamanho médio de grão (D

Os parâmetros definidos para calcular o volume de areia

desembocaduras analisadas foram os seguintes:

• Tipo de modelo de Planta de Equilíbrio: modelo parabólico de Hsu e 

Evans (1989) com início livre

seguem aqueles descritos no

• Tipo de Perfil de equilíbrio: perfil de Dean de um 

• No perfil de Dean foram definidos os seguintes parâmetros: 

de 0.510 e o 

utilizado, que 

cada desembocadura foi calculada a profundidade de fechamento 

(h*), em metros

Capítulo 2). 

 
 

a.1) Exemplo da aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) sobre 
 = difLCT2; a.2) Área do polígono gerado (linhas com pontos); a.3) 

Volume de areia (V) calculado entre os limites da área do polígono (praia emersa
aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) sobre a condição inicial para um caso em que 

Área do polígono gerado (linhas com pontos); b.3) Volume de areia (V) 
calculado entre os limites da área do polígono (praia emersa). 

O cálculo do volume de areia (V) foi realizado através do m

Modelagem do Terreno (MMT) do SMC-Brasil, que interpola os dados de batimetria e 

calcula o volume de areia (V), em função da área do polígono estabelecido, da altura da 

manho médio de grão (D50).  

Os parâmetros definidos para calcular o volume de areia

desembocaduras analisadas foram os seguintes: 

Tipo de modelo de Planta de Equilíbrio: modelo parabólico de Hsu e 

(1989) com início livre. Os parâmetros para ajustar este modelo 

seguem aqueles descritos nos capítulos anteriores. 

Tipo de Perfil de equilíbrio: perfil de Dean de um segmento.

No perfil de Dean foram definidos os seguintes parâmetros: 

de 0.510 e o parâmetro de forma A que varia conforme o valor de 

que no caso, o D50 foi de 0.125 mm, 0.250 mm e 0.500 mm

cada desembocadura foi calculada a profundidade de fechamento 

em metros, segundo a formulação de Birkemeier (1985) (ver 
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a.1) Exemplo da aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) sobre a condição inicial 

olígono gerado (linhas com pontos); a.3) 
(praia emersa). b.1) Exemplo da 

para um caso em que 
.3) Volume de areia (V) 

ado através do módulo de 

, que interpola os dados de batimetria e 

calcula o volume de areia (V), em função da área do polígono estabelecido, da altura da 

Os parâmetros definidos para calcular o volume de areia (V) nas 

Tipo de modelo de Planta de Equilíbrio: modelo parabólico de Hsu e 

para ajustar este modelo 

segmento. 

No perfil de Dean foram definidos os seguintes parâmetros: a constante K 

nforme o valor de D50 

mm e 0.500 mm. Para 

cada desembocadura foi calculada a profundidade de fechamento do perfil 

segundo a formulação de Birkemeier (1985) (ver 
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• A altura da berma (m) ou altura da praia emersa: foi definido na cota zero 

metro. 

• Largura da frente de praia (m) da praia emersa: foi utilizado o valor padrão 

do programa de três metros (3 m). 

A definição do perfil de equilíbrio de uma praia leva à determinação da forma 

do perfil de equilíbrio e da profundidade de fechamento do perfil. Para determinar a 

forma do perfil neste estudo, foi utilizada a formulação do perfil de equilíbrio de 

Dean (1987) (Figura 64). Esta forma de perfil conhecido como perfil parabólico, é dada 

pela seguinte expressão: 

L � 	�	��/* 34) 

onde h (m) é a profundidade da água, x (m) é a distância desde a costa e A é o 

parâmetro de forma. 

Após determinar a formulação de Dean para obter o perfil de equilíbrio, foram 

determinados o parâmetro de forma A e a profundidade de fechamento do perfil h*. A 

profundidade de fechamento do perfil (h*) é a profundidade além da qual não existe 

mais transporte significativo de sedimento e que estabelece o limite de validade do 

perfil, e foi calculado no Capítulo 2. 

O parâmetro de forma A foi ajustado por Dean (1987), em função da 

velocidade de queda do grão, w (m.s-1), que está relacionada com o tamanho médio de 

grão (D50) e considerando uma constante k com um valor de 0.51.  

A expressão para calcular o parâmetro da forma é dada por: 

� � 	y	��.&& 35) 

 

O valor calculado do parâmetro de forma A foi de 0.078 para um D50 de 

0.125 mm (areia fina), de 0.109 para um D50 de 0.250 mm (areia média) e de 0.152 para 

um D50 de 0.500 mm (areia grossa).  

A altura de berma ou altura da praia seca foi definida na cota zero devido à 

falta de dados medidos ao longo dos perfis nas desembocaduras analisadas (Figura 64).  

Ainda, os dados existentes de imagens de satélite de topografia STRM, ou 

mesmo de alguns mapas topográficos disponíveis, não possuem a escala de detalhe 

adequada para se estimar o valor da altura da berma nas desembocaduras analisadas.  
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Por isto, foi admitido um valor da altura da berma padrão para todas as 

desembocaduras, de cota zero metro, o que permitiu realizar a comparação entre os 

volumes de areia (V) obidos para cada desembocadura analisada.  

O valor da altura de berma de cota zero metro está cotado ao nível de 

referência das cartas batimétricas disponíveis no SMC, que, no caso, corresponde ao 

zero hidrográfico da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

O MMT permite obter o volume de areia (V) em planta e perfil de equilíbrio 

até a profundidade de fechamento do perfil (h*), porém, optou-se por utilizar neste 

estudo o volume de areia (V) calculado somente na área do polígono gerado (praia 

emersa), considerando o valor da altura da berma de cota de zero metro (Figura 64). 

Esta opção de cálculo do volume justifica-se porque a forma do perfil de praia, 

mais precisamente, o perfil batimétrico na zona mais próxima à desembocadura, 

normalmente apresenta uma declividade pronunciada devido à presença do canal de 

maré.  

Consequentemente, a forma do perfil próximo à desembocadura apresenta 

desvios com relação à forma prevista pelo perfil de Dean, o que ocasionaria erros nas 

estimativas do volume de areia (V) calculado para cada desembocadura. 

Adicionalmente, a falta de uma batimetria de detalhe também aumentaria a imprecisão 

do volume de areia (V) calculado até a profundidade de fechamento do perfil (h*). 

Como não foram realizadas campanhas em campo para a análise 

granulométrica dos sedimentos nas desembocaduras analisadas, o volume de areia (V) 

foi calculado para um tamanho médio de grão (D50) de 0.125 mm (areia fina), 0.250 mm 

(areia média) e 0.500 mm (areia grossa), segundo a classificação proposta por Folk e 

Ward (1957).  

Posteriormente, para poder utilizar o valor de D50 como um dos parâmetros dos 

termos da formulação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado, foi necessário 

converter este valor de D50, de milímetros para metros, ou seja, dividir esse valor por 

mil (D50 (mm) /103).  

 



 

Figura 64: Exemplo do corte em perfil do terreno (círculo preto) com o perfil original do terreno 
o perfil preenchido com areia até a altura de berma de 
com os parâmetros definidos (quadrado pontilhado preto): parâmetro de forma A, tamanho médio 
de grão D50, constante K e a profundidade de fechamento do perfil (h*).

5.3  Modificação do modelo parabólico de forma em pl

dinâmico em praias em desembocaduras de Medellín 

Nesta seção é apresentada a

Medellín et al. (2009) (14)

por meio da função que descreve as diferenças radiais dif

relações empíricas estabelecidas 

obtidos neste estudo. 

A partir dos dados obtidos para as 9 desembocaduras analisadas

realizar a modificação do

nomeado como modelo de Medellín

Mais precisamente, para realizar a modificação do

Medellín et al. (2009) foi necessário

difLCT2 e difLCT e o volume de areia (V) calculado

 
 

Exemplo do corte em perfil do terreno (círculo preto) com o perfil original do terreno 
o perfil preenchido com areia até a altura de berma de cota zero metro, segundo 
com os parâmetros definidos (quadrado pontilhado preto): parâmetro de forma A, tamanho médio 

, constante K e a profundidade de fechamento do perfil (h*).   

Modificação do modelo parabólico de forma em planta de equilíbrio 

dinâmico em praias em desembocaduras de Medellín et al

Nesta seção é apresentada a modificação da formulação do modelo de 

) que foi executada por meio das diferenças radiais dif

por meio da função que descreve as diferenças radiais difLCT, bem é 

estabelecidas para os coeficientes A e B e as relações dos parâmetr

A partir dos dados obtidos para as 9 desembocaduras analisadas

a modificação do modelo de Medellín et al. (2009), que neste

Medellín et al. (2009) modificado.  

precisamente, para realizar a modificação do

necessário utilizar os raios R0 e Rfin2, as diferenças radiais 

e o volume de areia (V) calculado.    
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Exemplo do corte em perfil do terreno (círculo preto) com o perfil original do terreno e 

segundo o perfil de Dean 
com os parâmetros definidos (quadrado pontilhado preto): parâmetro de forma A, tamanho médio 

anta de equilíbrio 

et al., 2009  

modificação da formulação do modelo de 

que foi executada por meio das diferenças radiais dif LCT2 e 

é apresentada as 

para os coeficientes A e B e as relações dos parâmetros 

A partir dos dados obtidos para as 9 desembocaduras analisadas, foi possível 

neste estudo foi 

precisamente, para realizar a modificação do modelo de 

, as diferenças radiais 



 

5.3.1 As diferenças 

a linha de costa

Após obter as diferenças radiais

desembocaduras analisadas

de Hsu e Evans (1989), mais precisame

A modificação do modelo de Hsu e Evans (1989) 

permitiu seu ajuste em planta à

incluído ao modelo de Medellín 

As diferenças radiais dif

que variaram na ordem de 100

exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), Bertioga (Ber), Morro São Paulo 

(MSP) e Foz do Rio Mossoró (F

1.800 m (SF) a 1.000m (Ber) 

Dado que o modelo de Hsu e Evans (1989) está em função de variáveis 

adimensionais, a diferença radial dif

controle R0, enquanto que o ângulo 

ângulos θini2 e θfin2, foi expresso

Foi observado nas

exponencial das diferenças radiais dif

Figura 66). Estes resultados indicam que, ao se aproximar da desembocadura onde a 

dinâmica estuarina ganha 

diferenças radiais (difLCT2) 

Figura 65: Diferenças radiais dif
eixo y (difLCT2) e no eixo x (θ
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia,

 
 

s diferenças radiais (difLCT2) entre o modelo de Hsu e

a linha de costa teórica  

pós obter as diferenças radiais (difLCT2) em função do ângulo 

desembocaduras analisadas, foi possível incluir difLCT2 como um novo t

is precisamente, somar difLCT2 a este mesmo 

modificação do modelo de Hsu e Evans (1989) através da soma de

em planta à linha de costa teórica, e assim este modelo pode 

incluído ao modelo de Medellín et al. (2009) modificado.  

radiais difLCT2 em função do ângulo θ (°) apresentaram valores 

na ordem de 100 m a 400 m na maioria das desembocaduras analisadas, 

exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), Bertioga (Ber), Morro São Paulo 

Rio Mossoró (FRM), que apresentaram valores máximos na ordem de 

(SF) a 1.000m (Ber) (Figura 65).  

Dado que o modelo de Hsu e Evans (1989) está em função de variáveis 

adimensionais, a diferença radial difLCT2 (m) foi adimensionalizada com a linha de 

, enquanto que o ângulo θ (°), que, neste caso, está entre o intervalo dos 

foi expresso por β/θ, tal qual esse mesmo modelo (Figura 

Foi observado nas desembocaduras analisadas um sensível crescimento 

exponencial das diferenças radiais difLCT2 ao aumentar o ângulo θ (

. Estes resultados indicam que, ao se aproximar da desembocadura onde a 

 importância, é observado um aumento dos 

) com respeito à linha de costa teórica.  

: Diferenças radiais difLCT2 com relação o angulo theta (θ), com variáveis dimensionais no 
θ) para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.
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e Evans (1989) e 

ngulo θ (°) para as 

como um novo termo do modelo 

este mesmo modelo. 

a soma de difLCT2 

este modelo pode ser 

apresentaram valores 

m na maioria das desembocaduras analisadas, 

exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), Bertioga (Ber), Morro São Paulo 

RM), que apresentaram valores máximos na ordem de 

Dado que o modelo de Hsu e Evans (1989) está em função de variáveis 

ada com a linha de 

°), que, neste caso, está entre o intervalo dos 

Figura 66). 

desembocaduras analisadas um sensível crescimento 

(°) (Figura 65 e 

. Estes resultados indicam que, ao se aproximar da desembocadura onde a 

s desvios ou das 

 

com variáveis dimensionais no 
desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Rio Grande do Norte e Ceará. 



 

Figura 66: Diferenças radiais dif
eixo y (difLCT2 / R0) e no eixo x (
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia,

As diferenças radiais (dif

somadas ao modelo de Hsu e Evans (1989)

RLCT2, permitindo o seu ajuste à linha de costa teórica em cada desembocadura

Esta expressão foi incluída ao modelo de Medellin 

39), que calcula a distância ou comprimento dos raios que partem do ponto de difração 

(Pd) até o ponto Pfin2 junto à linha de costa teórica, e esta dada por:

?
?� � �� +

onde RLCT2 são as diferenças radiais (dif

ângulo a partir do qual o modelo parabólico se desvia da linha de costa teórica, e 

o ângulo que define o limite entre a praia e a desembocadura

costa teórica. Estes ângulos 

quais se definem os raios R

5.3.2 Função que descreve as diferenças entr

(LCT) e a linha de costa real 

As diferenças radiais

linha de costa real (LC) permitiram

de Medellín et al. (2009) (

BMed (16).   

 
 

: Diferenças radiais difLCT2 com relação ao ângulo θ, com variáveis adimensi
) e no eixo x (β /θ), para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.

As diferenças radiais (difLCT2) obtidas para cada desembocadura foram

somadas ao modelo de Hsu e Evans (1989) (36), através de um novo termo denominado 

, permitindo o seu ajuste à linha de costa teórica em cada desembocadura

Esta expressão foi incluída ao modelo de Medellin et al. (2009) modificado

, que calcula a distância ou comprimento dos raios que partem do ponto de difração 

junto à linha de costa teórica, e esta dada por: 

�� �βθ� + �� ����
� +	RLCT2, 	θini2 Y 	W	 Y θrin2

são as diferenças radiais (difLCT2) obtidas para cada desembocadura, 

ngulo a partir do qual o modelo parabólico se desvia da linha de costa teórica, e 

ngulo que define o limite entre a praia e a desembocadura, considerando a linha de 

costa teórica. Estes ângulos são obtidos ao determinar os pontos Pini2

quais se definem os raios Rini2 e Rfin2.  

Função que descreve as diferenças entre a linha de costa teórica 

(LCT) e a linha de costa real (LC)  

diferenças radiais (difLCT) existentes entre a linha de costa teórica (

permitiram modificar o quarto termo da formulação do modelo 

(14), a partir da expressão geral dos coeficientes 
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, com variáveis adimensionais no 
), para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Rio Grande do Norte e Ceará. 

esembocadura foram 

, através de um novo termo denominado 

, permitindo o seu ajuste à linha de costa teórica em cada desembocadura.  

. (2009) modificado ( 

, que calcula a distância ou comprimento dos raios que partem do ponto de difração 

2	 36) 

) obtidas para cada desembocadura, θini2 é o 

ngulo a partir do qual o modelo parabólico se desvia da linha de costa teórica, e θfin2 é 

considerando a linha de 

ini2 e Pfin2, com os 

e a linha de costa teórica 

entre a linha de costa teórica (LCT) e a 

da formulação do modelo 

os coeficientes AMed (15) e 



 

A modificação do quarto termo 

Medellín et al. (2009) (14) 

estes autores para obtenção d

Capítulo 4.  

Em principio, foram determinadas 

do ângulo θ (°) nas desembocaduras analisadas. 

Nas desembocaduras em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua 

forma em planta de equilíbrio à linha de costa real, os valores das diferenças radias 

difLCT (m) e difLCT2 (m) são iguais (

(m) e difLCT2 (m) são diferentes (

Figura 67: a) Exemplo da desembocadura Foz do Rio Mossoró (FRM) em que o modelo de Hsu e 
Evans (1989) (linha verde descontínua) não ajustou sua forma em planta à linha de costa real (linha 
amarela contínua) e difLCT  não é igual a dif
do Jucu (VVBJ) em que o modelo de Hsu e Evans (1989) (linha verde d
forma em planta à linha de costa real (linha amarela contínua) e dif

As diferenças radiais dif

difLCT2, com diferenças máxima

desembocaduras analisadas, exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), 

Bertioga (Ber), Morro São Paulo (MSP) e Foz do Rio Mossoró (FRM)

valores máximos na ordem de 1

A diferença radial dif

R0 (m), enquanto que o ângulo

θini2 e θfin2, foi expresso por 

 
 

A modificação do quarto termo da formulação do modelo de 

 foi realizada com base na mesma metodologia utilizada por 

estes autores para obtenção dos coeficientes AMed (15) e BMed (16), como descrito 

foram determinadas as diferenças radiais, difLCT

desembocaduras analisadas.  

Nas desembocaduras em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua 

forma em planta de equilíbrio à linha de costa real, os valores das diferenças radias 

(m) são iguais (Figura 67b); quando este ajuste não ocorre, dif

(m) são diferentes (Figura 67a). 

da desembocadura Foz do Rio Mossoró (FRM) em que o modelo de Hsu e 
scontínua) não ajustou sua forma em planta à linha de costa real (linha 

não é igual a difLCT2; b) Exemplo da desembocadura Vila Velha Barra 
do Jucu (VVBJ) em que o modelo de Hsu e Evans (1989) (linha verde descontínua) ajustou sua 
forma em planta à linha de costa real (linha amarela contínua) e difLCT  é igual a dif

As diferenças radiais difLCT  alcançaram valores similares às diferenças radiais 

, com diferenças máximas na ordem de 100 m a 400 m na maioria das 

desembocaduras analisadas, exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), 

tioga (Ber), Morro São Paulo (MSP) e Foz do Rio Mossoró (FRM)

valores máximos na ordem de 1.800 m (SF) a 800m (FRM)  (Figura 68)

radial difLCT (m) foi adimensionalizada com a linha

ângulo θ (°), que, neste caso, está entre o intervalo dos ângulos 

por β/θ, tal qual o modelo de Hsu e Evans (1989) (
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da formulação do modelo de 

a metodologia utilizada por 

como descrito no 

LCT (m), em função 

Nas desembocaduras em que o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua 

forma em planta de equilíbrio à linha de costa real, os valores das diferenças radias 

b); quando este ajuste não ocorre, difLCT 

 
da desembocadura Foz do Rio Mossoró (FRM) em que o modelo de Hsu e 

scontínua) não ajustou sua forma em planta à linha de costa real (linha 
; b) Exemplo da desembocadura Vila Velha Barra 

scontínua) ajustou sua 
é igual a difLCT2. 

diferenças radiais 

m na maioria das 

desembocaduras analisadas, exceto para a desembocadura de São Francisco (SF), 

tioga (Ber), Morro São Paulo (MSP) e Foz do Rio Mossoró (FRM), que alcançou 

).  

linha de controle 

, que, neste caso, está entre o intervalo dos ângulos 

, tal qual o modelo de Hsu e Evans (1989) (Figura 69). 



 

Nas desembocaduras analisadas, foi observado um sensível crescimento 

exponencial das diferenças 

Figura 69), pelo fato de a dinâmi

desembocadura.  

Uma vez que as diferenças

estas foram descritas mediante a 

Medellín et al. (2009).  

Antes de realizar o ajuste, dado que os valores iniciais de 

uma grande variabilidade entre as distintas desembocaduras (

função foi realizado de tal modo que o valor do eixo x inicial seja igual 

deslocado) para todos os casos (

nos casos em que o valor inicial do eixo x é maior do que zero

Uma vez escolhida 

realizado o ajuste exponencial utilizando 

 Os ajustes dos coeficientes

precisão de cada ajuste para todas 

Figura 71 e Figura 72 e na Tabela 

Figura 68: Diferenças radiais dif
eixo y (difLCT ) e no eixo x (θ
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia,

 
 

Nas desembocaduras analisadas, foi observado um sensível crescimento 

exponencial das diferenças radiais, difLCT, ao aumentar o ângulo θ (

), pelo fato de a dinâmica estuarina ganhar importância ao se aproximar da 

Uma vez que as diferenças radiais obtidas se comportam de forma exponencial, 

mediante a expressão do tipo t � 09,uv, como

realizar o ajuste, dado que os valores iniciais de � �
uma grande variabilidade entre as distintas desembocaduras (Figura 

função foi realizado de tal modo que o valor do eixo x inicial seja igual 

deslocado) para todos os casos (Figura 70). Assim, limita-se o valor do coeficiente A 

nos casos em que o valor inicial do eixo x é maior do que zero.  

escolhida à função que descreve as diferenças radiais 

ajuste exponencial utilizando o método de ajuste de mínimos 

coeficientes obtidos de t � 09,u�v,v8�, onde �
para todas as desembocaduras analisadas estão 

Tabela 7. 

dif LCT  com relação o angulo theta (θ) com variáveis dimensionais no 
θ) para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de:

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.
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Nas desembocaduras analisadas, foi observado um sensível crescimento 

(°) (Figura 68 e 

ca estuarina ganhar importância ao se aproximar da 

s se comportam de forma exponencial, 

, como proposto por 

V ∅⁄  apresentam 

Figura 69), o ajuste da 

função foi realizado de tal modo que o valor do eixo x inicial seja igual à zero (eixo x 

se o valor do coeficiente A 

radiais difLCT, foi 

de mínimos quadrados.  

�N � V Wno3U⁄  e a 

 apresentados na 

 

) com variáveis dimensionais no 
) para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Rio Grande do Norte e Ceará. 



 

Figura 69: Diferenças radiais dif
y (difLCT  / R0) e no eixo x (β 
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia,

Figura 70: Diferenças radiais 
eixo y (difHsu / R0) e no eixo x, onde 
exponencial da forma 
 � ��,
Catarina, São Paulo, Rio de Janeir

 
 

dif LCT  com relação ao ângulo θ, com variáveis  adimensiona
 /θ), para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.

Diferenças radiais dif LCT  com relação ao ângulo θ, com as variáveis adimensiona
) e no eixo x, onde � � � ∅⁄ , �� � � ���	⁄  que foram utilizadas no ajuste ,���,���	para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados a) Santa 

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; b) Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará.
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adimensionais no eixo 
), para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados de: a) Santa 

Rio Grande do Norte e Ceará. 

 

as variáveis adimensionais no 
que foram utilizadas no ajuste 

para as 9 desembocaduras analisadas nos Estados a) Santa 
Rio Grande do Norte e Ceará. 



 

Figura 71: Ajuste exponencial (linha azul contínua) das diferenças radiais 
para as desembocaduras analisadas nos Estados de: 
de Janeiro; e d.1 a d.2) Espírito Santo

 

 
 

Ajuste exponencial (linha azul contínua) das diferenças radiais dif LCT

para as desembocaduras analisadas nos Estados de: a.1) Santa Catarina; b.1) São Paulo
Espírito Santo. 
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LCT  (pontos pretos) 
) São Paulo; c.1)  Rio 



 

Figura 72: Ajuste exponencial (linha azul contínua) das diferenças radiais 
para as desembocaduras analisadas nos Estados de: 
c.1) Ceará.  

Tabela 7: Coeficientes A e B do ajuste exponencial 
correlação (R) obtido através d

 
 

: Ajuste exponencial (linha azul contínua) das diferenças radiais dif LCT

para as desembocaduras analisadas nos Estados de: a.1) Bahia; b.1 a b.2) Rio Grande do Norte; e 

: Coeficientes A e B do ajuste exponencial da função y = Ae−B(x−x0) 

obtido através das diferenças radiais difLCT  para as 9 desembocaduras analisadas.
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LCT  (pontos pretos) 
Rio Grande do Norte; e 

−x0) e o coeficiente de 
desembocaduras analisadas.  
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5.3.3 Relações empíricas para as variáveis A e B utilizadas no modelo de 

Medellín et al. (2009) por meio das diferenças entre a linha de costa 

teórica (DifLCT ) e a linha de costa real  

A partir dos coeficientes A e B obtidos pelo ajuste da expressão y = Ae(-Bx) 

(Figura 71, Figura 72 e Tabela 7), foram estabelecidas as relações empíricas dos 

coeficientes A e B.  

O coeficiente A foi relacionado com os parâmetros do ajuste do modelo de Hsu 

e Evans (1989), os raios R0 e Rfin2, e o coeficiente B foi relacionado com o parâmetro da 

dinâmica costeira (praia e desembocadura) relacionado ao volume de areia (V), 

calculado em função das diferenças radiais difLCT.  

Assim, foi obtida uma formulação generalizada para a forma em planta de 

equilíbrio de praias de enseadas com desembocaduras na costa brasileira.  

O coeficiente A foi relacionado empiricamente com a linha de controle (R0), e 

com o raio Rfin2 obtido pela distância entre a linha de costa teórica junto à 

desembocadura e o ponto de difração do ajuste.  

Para obter o coeficiente A, a variável Rfin2 foi adimensionalizada com R0 e foi 

obtida uma relação entre esta variável adimensional (Rfin2/R0).  

Assim, o logaritmo natural da distância ou raio Rfin2, entre o ponto de difração 

(Pd) e o ponto limite junto à praia e à desembocadura (Pfin2) é diretamente proporcional 

ao logaritmo natural das diferenças entre a linha de costa teórica e a linha de costa real 

na ponta da barra arenosa (coeficiente A), com um coeficiente de correlação (R) de 

quase 0.9907 para a equação ajustada (Figura 73).  

O coeficiente A, ou a variabilidade das diferenças entre a linha de costa teórica 

e a linha de costa real na ponta da barra arenosa, é explicado em, 98.14 % pela 

distância Rfin2. 
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Figura 73: Coeficiente A em função do raio Rfin2/R0 ajustado neste estudo.  

Por outro lado, o coeficiente B define a taxa de decréscimo da função 

exponencial, ou o grau de diminuição das diferenças que ocorrem ao se afastar da 

desembocadura.  

O coeficiente B foi relacionado empiricamente com o volume de areia, V 

em m3, calculado considerando o segmento de praia emersa, e também as três classes de 

tamanho médio de grão (D50 em metros): areia fina (AF), areia média (AM) e areia 

grossa (AG), respectivamente, 1.25x10-4m 2.50x10-4m e 5.00x10-4m (Figura 74).  

Na obtenção do coeficiente B a partir de variáveis adimensionais da expressão 

y = Ae−Bx, o volume de areia (V) foi adimensionalizado com o tamanho médio de grão 

em metros e elevado à potência de terceira ordem (D50
3). Desta forma, foi obtida uma 

relação entre esta nova variável adimensional (V/D50
3) e o coeficiente B. 

Foi encontrada uma relação inversamente proporcional entre o logaritmo 

natural de B e o logaritmo natural do volume de areia (V), adimensionalizado com D50
3, 

para as três classes de tamanho médio de grão (D50) testadas, com um coeficiente de 

correlação (R) próximo a 0.90 para estas classes de D50 testadas (Figura 74).  

Portanto, o coeficiente B, ou o grau de diminuição das diferenças que ocorrem 

ao se afastar da desembocadura, é explicado em aproximadamente 81 % pela 

variabilidade do volume de areia (V) nos três casos testados.   
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Considerando o D50 constante, a taxa de decréscimo aumentaria dada uma 

redução do volume de areia (V), e as diferenças entre a linha de costa teórica e a linha 

de costa real tenderiam a diminuir.  

Desta forma, o modelo de Hsu e Evans (1989) modificado pelas diferenças 

radiais (difLCT2) tenderia a se ajustar à linha de costa teórica. 

 
Figura 74: Coeficiente B em função do raio V/D50

3 ajustado nesse estudo. 

Ao observar que o coeficiente B apresentou uma relação praticamente igual ao 

volume de areia (V) calculado em função das três classes de tamanho de grão (D50) 

testadas, com um coeficiente de correlação de 0.90 para os três casos testados, optou-se 

por utilizar neste estudo a classe de tamanho médio de grão (D50) de areia fina (AF), 

ou 1.25x10-4 m.  

Esta opção foi fundamentada no conhecimento de que os atuais processos de 

formação dos prismas praiais estão associados aos sedimentos aportados de menor 

granulometria (areia fina ≅ silte), podendo ser facilmente transportadas ao longo da 

costa devido à ação das ondas. Em condições de calmaria das ondas, os sedimentos 

mais finos podem ficar depositados e não permanecer em suspensão como as lamas.  

O coeficiente B também foi relacionado com o volume de areia, V em m3, 

adimensionalizado com o D50
3, porém considerando o perfil até a profundidade de 

fechamento (VPP) e um tamanho médio de grão de areia fina (D50AF) (Figura 75).  



121 
 

 
 

Foi encontrada uma relação inversamente proporcional entre o logaritmo 

natural de B e o logaritmo natural do volume de areia calculado até a profundidade de 

fechamento (VPP).  

Esta relação foi similar à observada considerando o volume de areia (V) 

calculado considerando apenas para a praia emersa, como apresentada na Figura 74, 

porém, nessa relação que considera o volume VPP, o coeficiente de correlação (R) foi 

um pouco menor, de 0.87.  

Neste estudo optou-se por utilizar o volume de areia (V) calculado apenas para 

praia emersa e considerando o tamanho médio de grão (D50) de areia fina (AF).  

Isto porque o coeficiente de correlação foi menor para o volume de areia 

calculado até a profundidade de fechamento (VPP) e este volume (VPP) é calculado de 

maneira aproximada, já que não existe na literatura uma formulação que permita ajustar 

a forma de perfil de equilíbrio próximo à desembocadura.  

 
Figura 75: Coeficiente B em função do raio V/D50

3 ajustada neste estudo considerando, o volume de 
areia calculado até a profundidade de fechamento do perfil (V PP) e um tamanho médio de grão de 
areia fina (D50AF). 

Por tanto, com base nas relações apresentadas anteriormente, e conhecendo o 

volume de areia V (m3) e os parâmetros obtidos ao ajustar o modelo de Hsu e 

Evans (1989) considerando a linha de costa teórica, os coeficientes A e B podem ser 

calculados diretamente a partir da expressão: 



 

onde 0� (37) é o coeficiente A 

apresentaram diferenças entre 

onde l� (38) é o coeficiente B 

somente para a praia emersa e com 

das 9 desembocaduras que apresentaram diferenças 

linha de costa real. 

Adicionalmente, na 

coeficientes A e B obtidos diretamente dos ajustes através das diferenças medidas 

(difLCT) e os coeficientes preditos, 

Medellín et al. (2009) modificado

Foi observada uma baixa variação dos coeficientes A e B medidos ao longo da 

reta ajustada pelas expressões 

as expressões, próximo de 98

Figura 76: a) Comparação entre o c
coeficiente (A) obtido pelo ajuste das diferenças 
predito (Bp) com a expressão (

 
 

�� � �. &&&�	 �?��	�?� ��.*&*& 

é o coeficiente A predito a partir das análises das 9 desembocaduras que 

apresentaram diferenças entre a linha de costa teórica e a linha de costa real

�� � �'. &+*m  ¡��* p
,�.�&)��	 

é o coeficiente B predito, considerando o volume de areia (V) calculado 

somente para a praia emersa e com um D50 de 1.25x10-4 (areia fina), a partir das análises

desembocaduras que apresentaram diferenças entre a linha de costa teórica e a 

Adicionalmente, na Figura 76 está apresentada uma comparação entre os 

coeficientes A e B obtidos diretamente dos ajustes através das diferenças medidas 

) e os coeficientes preditos, Ap (37) e Bp (38), obtidos para o ajuste do modelo de 

modificado.  

uma baixa variação dos coeficientes A e B medidos ao longo da 

pelas expressões (37) e (38), seguindo o grau de ajuste obtida para ambas 

98 % para A e 81% para B. 

Comparação entre o coeficiente A predito (Ap) com a expressão 
ajuste das diferenças radiais difLCT . b) Comparação entre o c

(38) e o coeficiente (B) obtido pelo ajuste das diferenças 
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37) 

desembocaduras que 

linha de costa real; 

38) 

o volume de areia (V) calculado 

a partir das análises 

entre a linha de costa teórica e a 

comparação entre os 

coeficientes A e B obtidos diretamente dos ajustes através das diferenças medidas 

, obtidos para o ajuste do modelo de 

uma baixa variação dos coeficientes A e B medidos ao longo da 

de ajuste obtida para ambas 

 
expressão (37) e o 

Comparação entre o coeficiente B 
ajuste das diferenças radiais difLCT .  
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Portanto, depois de realizada a modificação do modelo de Hsu e Evans (1989) 

(36) e dos coeficientes A e B utilizados na formulação de Medellín et al. (2009) para a 

costa brasileira foi obtida a formulação final do modelo de Medellin et al. (2009) 

modificado. O modelo de Medellin et al. (2009) modificado de cinco termos.  

Destes cinco termos, quatro são relacionados ao modelo de Hsu e Evans (1989) 

modificado. Isto permitiu a este modelo ajustar sua forma em planta à linha de costa 

teórica em cada desembocadura, através do cálculo da distância (comprimento) dos 

raios que partem do ponto de difração até a linha de costa teórica, considerando ângulo 

θi, onde iniciam as diferenças entre a linha de costa teórica e a linha de costa real 

(expressão ( 39)). 

O quinto termo incorpora novos parâmetros ao modelo de 

Medellin et al. (2009) modificado. Estes parâmetros estão relacionados ao ajuste do 

modelo de Hsu e Evans (1989), considerando a linha de costa teórica (R0 e Rfin2) e a 

dinâmica costeira (V), e equivale ao quarto termo na expressão (12) da formulação do 

modelo de Medellin et al. (2009). 

O quinto termo permite ao modelo de Medellin et al. (2009) modificado ajustar 

sua forma em planta de equilíbrio à linha de costa real em cada desembocadura, através 

do cálculo da distância dos raios que partem do ponto de difração até a linha de costa 

real, considerando determinado ângulo θi, onde iniciam as diferenças entre a linha de 

costa teórica e a linha de costa real.  

A formulação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado é dada por: 

MMN � OPQ
PR 1NS	1T	 �β

θ
� + 1U �VW�

U 	 , β	 Y 	W	 Y θ[\[U			�Hsu	e	Evans, 1989	�
1N + 1T	 �β

θ
� + 1U �VW�

U + RLCT2 − Aexpk−lmβ
θ
−	 β
θno3pq , θ[\[U < 	W	 < θr[\U																																																									

s  39) 

onde R0 representa a linha de controle, a qual se estende desde o ponto de difração até o 

limite da praia. Os ângulos β e θi medidos a partir das frentes de ondas, as quais devem 

ser paralelas à tangente no limite da praia, e os coeficientes C0, C1, e C2, estão em 

função do ângulo β, o qual representa a obliquidade das ondas. RLCT são as diferenças 

radiais (difLCT2) obtidas para cada desembocadura. A e B são os coeficientes da função 

exponencial, y = Ae-Bx. θini2 é o angulo a partir do qual o modelo de Hsu e Evans (1989) 

se desvia da linha de costa teórica, e θfin2 é o angulo que define o limite entre a praia e a 

desembocadura, considerando a linha de costa teórica. Estes ângulos são obtidos ao se 

determinar os pontos Pini2 e Pfin2, com os quais se definem os raios Rini2 e Rfin2. 



 

Por meio da curva exponencial calculada pelas 

verificado a precisão do ajuste destas expressões, ao compará

diretamente do ajuste exponencial das diferenças radias (dif

 O modelo de Medellín

praias em desembocaduras analisadas, com diferenças na magnitude e na taxa de 

decrescimento da forma em planta aj

Isto possivelmente ocorre, devido a erros nas análises (p. ex.:

areia, V), ou mesmo a algum tipo de desequilíbrio nessas desembocaduras, ou a algum 

outro parâmetro ainda não incluído no mode

Figura 77: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir 
(linha preta descontínua) e a curva obtida 
diferenças radiais medidas dif
de: a.1) Santa Catarina; b.1) São Paulo; c.1)

 
 

Por meio da curva exponencial calculada pelas expressões (37

a precisão do ajuste destas expressões, ao compará-las com a curva obtida 

diretamente do ajuste exponencial das diferenças radias (difLCT) (Figura 

Medellín et al. (2009) modificado apresentou um bom ajuste nas 

praias em desembocaduras analisadas, com diferenças na magnitude e na taxa de 

decrescimento da forma em planta ajustada nas desembocaduras PCF, Mar e

Isto possivelmente ocorre, devido a erros nas análises (p. ex.: estimação do volume de 

areia, V), ou mesmo a algum tipo de desequilíbrio nessas desembocaduras, ou a algum 

não incluído no modelo modificado. 

Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
) e a curva obtida pelo ajuste exponencial (linha azul contínua) frente às 

dif LCT  (pontos pretos) para as desembocaduras analisadas nos Estados 
a.1) Santa Catarina; b.1) São Paulo; c.1)  Rio de Janeiro; e d.1 a d.2) Espírito 
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37) e (38)(33), foi 

las com a curva obtida 

Figura 77 e Figura 78). 

apresentou um bom ajuste nas 

praias em desembocaduras analisadas, com diferenças na magnitude e na taxa de 

ustada nas desembocaduras PCF, Mar e FRMa. 

estimação do volume de 

areia, V), ou mesmo a algum tipo de desequilíbrio nessas desembocaduras, ou a algum 

 
das expressões (37) e (38) 

contínua) frente às 
(pontos pretos) para as desembocaduras analisadas nos Estados 

 Santo. 



 

 

Figura 78: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
(linha preta descontínua) e a curva obtida 
diferenças radiais medidas dif
de: a.1) Bahia; b.1 a b.2) Rio Grande do Norte; e c.1) Ceará.

Adicionalmente, foram relacionados os parâmetros 

obtidos neste estudo.  

À distância Delta2

relação diretamente proporcional

maré (Ω), com um coeficiente de correlação (R) de 0.9705 e de 0.8

(Figura 79).  

A variância da distância Delta2 (

areia (V) e em 72.37 % pelo prisma de maré (

volume de areia (V) ou maior o prisma de maré (

À distância Delta

proporcional com a largura da desembocadura (W), com

(R) de 0.9802 (Figura 80).  

A variância da distância

desembocadura (W). Ou seja, quanto maior a largura da desembocadura (W), maior será 

à distância ∆2. 

 
 

: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
) e a curva obtida pelo ajuste exponencial (linha azul contínua) frente às 

dif LCT  (pontos pretos) para as desembocaduras analisadas nos Estados 
Rio Grande do Norte; e c.1) Ceará. 

Adicionalmente, foram relacionados os parâmetros ∆2, Rfin2, 

2 (∆2), dada entre o ponto Pini2 e o ponto Pfin2, apresentou 

relação diretamente proporcional com o volume de areia (V) e com o prisma de 

um coeficiente de correlação (R) de 0.9705 e de 0.8507, respectivamente 

ância da distância Delta2 (∆2) explicada em 94.19 % pelo 

% pelo prisma de maré (Ω). Isto quer dizer que, quanto maior o 

volume de areia (V) ou maior o prisma de maré (Ω), maior será à distância 

distância Delta2 (∆2) também apresentou uma relação diretamente 

com a largura da desembocadura (W), com um coeficiente de correlação 

 

variância da distância Delta2 (∆2) explicada em 96.08 % 

desembocadura (W). Ou seja, quanto maior a largura da desembocadura (W), maior será 
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: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões (37) e (38) 

ajuste exponencial (linha azul contínua) frente às 
(pontos pretos) para as desembocaduras analisadas nos Estados 

, Ω, W, V e Y0 

, apresentou uma 

com o volume de areia (V) e com o prisma de 

, respectivamente 

% pelo volume de 

. Isto quer dizer que, quanto maior o 

distância ∆2. 

uma relação diretamente 

um coeficiente de correlação 

% pela largura da 

desembocadura (W). Ou seja, quanto maior a largura da desembocadura (W), maior será 



126 
 

 
 

A distância do raio Rfin2 dada entre o ponto de difração Pd e o ponto Pfin2 

apresentou uma relação diretamente proporcional com o volume de areia (V) e o prisma 

de maré (Ω), com um coeficiente de correlação (R) de 0.9688 e de 0.8677, 

respectivamente (Figura 81).  

A variância da distância Rfin2 explicada em 93.86 % pelo volume de areia (V) e 

em 75.29 % pelo prisma de maré (Ω). Portanto, quanto maior o volume de areia (V) ou 

maior o prisma de maré, maior será à distância Rfin2. 

 
Figura 79: Relação entre o volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω) com a distância Delta2 (∆2). 
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Figura 80: Relação entre a largura da desembocadura (W) e a distância Delta2 (∆2). 

 
Figura 81: Relação entre o volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω) com a distância Rfin2. 
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O tamanho da saliência (Y0), dada entre a linha de costa teórica e o ponto Pfin 

na ponta da barreira arenosa, apresentou uma relação diretamente proporcional com o 

volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω), com um coeficiente de correlação (R) de 

0.9657 e de 0.6974, respectivamente (Figura 82).  

A variância da distância Y0 explicada em 93.25 % pelo volume de areia (V) e 

em somente 48.63 %, pelo prisma de maré (Ω). Estes valores indicam que, quanto maior 

o volume de areia (V) ou maior o prisma de maré (Ω), maior será à distância Y0. 

 
Figura 82: Relação entre o volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω) com o tamanho da 
saliência (Y0). 

O tamanho da saliência (Y0) apresentou uma relação diretamente proporcional 

com a largura da desembocadura (W), com um coeficiente de correlação (R) de 0.8224 

(Figura 83), sendo a variância da distância Y0 explicada em 67.63 % pela largura da 

desembocadura (W). Desta forma, quanto maior a largura da desembocadura (W), maior 

será à distância Y0. 
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Figura 83: Relação entre a largura da desembocadura (W) com o tamanho da saliência (Y0). 

O volume de areia (V) apresentou uma relação diretamente proporcional com o 

prisma de maré (Ω), com um coeficiente de correlação (R) de 0.7884 (Figura 84), sendo 

a variância volume de areia (V) explicada em 62.16 % pelo prisma de maré (Ω). Logo, 

quanto maior o prisma de maré (Ω), maior será o volume de areia (V). 

 
Figura 84: Relação entre o volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω). 
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O volume de areia (V) apresentou uma relação diretamente proporcional com a 

largura da desembocadura (W), com um coeficiente de correlação (R) de 0.7953 (Figura 

85).  

A variância volume de areia (V) explicada em 63.25 % pela largura da 

desembocadura (W). Logo, quanto maior a largura da desembocadura (W), maior será o 

volume de areia (V). 

 
Figura 85: Relação entre o volume de areia (V) e a largura da desembocadura (W). 
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Tabela 8: Parâmetros das 9 desembocaduras obtidos para realizar a modificação do modelo de Medellín et al. (2009) e as três desembocaduras escolhidas para a 
validação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado. 
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5.4  Validação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado para a costa 

brasileira 

A seguir, é apresentada a validação do modelo de Medellín et al., (2009) 

modificado para a costa brasileira, verificando para as desembocaduras escolhidas na 

validação, seu grau de ajuste com os parâmetros obtidos neste estudo e com os 

coeficientes A e B preditos por este modelo. Ainda, o coeficiente B foi validado para as 

três classes de tamanho médio de grão (D50), testadas neste capítulo.  

Para realizar a validação, foram selecionadas três desembocaduras: Barrinha 

Garopaba (BG) na região sul (S), no estado de Santa Catarina (SC), Boipeba (Bo) no 

estado da Bahia e Baixa Grande (BG_rn) no estado de Rio Grande do Norte (RN), 

ambas na região nordeste (NE).  

A localização das desembocaduras escolhidas na validação BG, Bo e BG_rn 

junto às relações empíricas de W com Ω e de ∆2 com W, é apresentada na Figura 86.  

Foi observado um valor de W medido similar ao valor calculado pela expressão 

W = f (Ω) para BG_rn, enquanto foi observado um valor W medido subestimado em 

aproximadamente 100 m para BG e em aproximadamente 400 m para Bo em relação ao 

valor dado pela expressão W = f (Ω) (Figura 86a). Isto, possivelmente, ocorre devido a 

um erro na estimação do prisma de maré obtido para essas duas desembocaduras, ou 

mesmo na medição da largura da desembocadura.  

Por meio das diferenças radiais (difLCT), foi observado que a distância 

Delta2 (∆2) medida em relação à calculada pela expressão ∆2 = f (W) é subestimada em 

aproximadamente 100 m em BG, e é superestimada em aproximadamente 100 m em 

BG_rn e em aproximadamente 1.000 m em Bo (Figura 86b).  

Provavelmente, esta superestimação de ∆2 medido em Bo, na ordem de 

1.000m, é devida à subestimação de W como apresentada na Figura 86a. Entre outras 

causas relacionadas, poderiam ser devido à expressão ∆2 = f (W) ter sido ajustada 

através de um número reduzido de desembocaduras e a possíveis erros na determinação 

da linha de costa teórica.  

 



 

Figura 86: Relação empírica para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das 
desembocaduras escolhidas na validação

As desembocaduras BG

(37) e Bp (38) (Figura 87). 

al. (2009) modificado para a desembocadura Bo, 

forma em planta ajustada por esse modelo e a l

Já as desembocaduras BG 

bom ajuste do modelo de Medellín 

forma em planta ajustada por es

de 3 m a 5 m, e chegando a distâncias máximas próximas 

Figura 87: Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
(linha preta descontínua) e a curva obtida 
diferenças radiais medidas dif
validação. a) BG; b) Bo; e c) BG_rn.

 
 

: Relação empírica para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das 
desembocaduras escolhidas na validação BG, Bo e BG_rn. a) Relação Wr –Ω; e b) relação 

s desembocaduras BG, Bo e BG_rn foram validadas com as expressões, 

. Foi observado um excelente ajuste do modelo de Medellín 

. (2009) modificado para a desembocadura Bo, não sendo observados desvios entre 

forma em planta ajustada por esse modelo e a linha de costa real (Figura 

Já as desembocaduras BG (Figura 87a) e BG_rn (Figura 87c) apresentaram um 

ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) modificado, sendo observado que a 

forma em planta ajustada por este modelo e a linha de costa real se distanciam em média 

chegando a distâncias máximas próximas a 10 m.  

Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões 
scontínua) e a curva obtida pelo ajuste exponencial (linha azul contínua) 

dif LCT  (pontos pretos) nas três desembocaduras escolhidas para 
BG_rn. 
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: Relação empírica para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das 

e b) relação ∆2− W. 

e BG_rn foram validadas com as expressões, Ap 

do modelo de Medellín et 

observados desvios entre a 

Figura 87b).  

apresentaram um 

modificado, sendo observado que a 

e modelo e a linha de costa real se distanciam em média 

 
Comparação entre a curva exponencial calculada a partir das expressões (37) e (38) 

o ajuste exponencial (linha azul contínua) frente às 
desembocaduras escolhidas para 



 

A Figura 88 apresenta o ajuste do modelo de Medellín 

modificado, calculado a partir dos coeficientes, 

desembocaduras escolhidas para a validação deste modelo.

Figura 88: O ajuste do modelo de Medellín 
para os coeficientes, Ap (37) e B
Evans (1989) (linha verde descontínua
a) BG; b) Bo; e c) BG_rn.  

A diferença observada entre a curva calculada a partir das expressões 

Bp (38) e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial na desembocadura BG é 

devida a uma pequena subestimação do coeficiente 

superestimação do coeficiente 

Isto indica que a magnitude das diferenças (coeficiente

subestimada e a taxa de 

superestimada em BG.  

Em BG_rn, as diferenças

subestimação do coeficiente 

(coeficiente A) está levemente subestimada (

Já para Bo, as diferenças na magnitude foram próximas de zero (

sendo observada uma pequena subestimação na taxa de decréscimo das diferenças, com 

um Bp de -0.2778 (Figura 89

 

 

 

 

 
 

apresenta o ajuste do modelo de Medellín 

modificado, calculado a partir dos coeficientes, Ap (37) e Bp (38

desembocaduras escolhidas para a validação deste modelo.  

ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) modificado calculado a partir das relações 
e Bp (38) (linha vermelha descontínua) e o ajuste do modelo de 

descontínua) para as três desembocaduras escolhidas para a

A diferença observada entre a curva calculada a partir das expressões 

e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial na desembocadura BG é 

na subestimação do coeficiente Ap (-0.0627) e a uma pequena 

superestimação do coeficiente Bp (0.4992) (Figura 89 e Tabela 9).  

que a magnitude das diferenças (coeficiente A) está levemente 

de decréscimo das diferenças (coeficiente B) 

diferenças observadas ocorrem principalmente associadas 

coeficiente Ap (-0.0467), sendo que a magnitude das diferenças 

(coeficiente A) está levemente subestimada (Figura 89 e Tabela 9).  

Já para Bo, as diferenças na magnitude foram próximas de zero (

sendo observada uma pequena subestimação na taxa de decréscimo das diferenças, com 

89 e Tabela 9).   
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apresenta o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) 

38) para as três 

 
calculado a partir das relações 

scontínua) e o ajuste do modelo de Hsu e 
desembocaduras escolhidas para a validação. 

A diferença observada entre a curva calculada a partir das expressões Ap (37) e 

e a curva obtida diretamente do ajuste exponencial na desembocadura BG é 

0.0627) e a uma pequena 

A) está levemente 

B) está levemente 

associadas a uma 

0.0467), sendo que a magnitude das diferenças 

Já para Bo, as diferenças na magnitude foram próximas de zero (Ap = -0.0099), 

sendo observada uma pequena subestimação na taxa de decréscimo das diferenças, com 



 

Tabela 9: Diferenças entre o valor 
respectivamente, com o valor dos coeficientes A e B obtidos 

Figura 89: a) Comparação entre o ajuste do coeficiente Ap em função do raio R
estudo (linha azul descontínua) para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das três 
desembocaduras escolhidas para a validação. b) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em 
função do raio V/D50

3 obtidos nes
analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação.

A validação do coeficiente B 

tamanho médio de grão (D

classe de areia grossa (AG)

Foi verificada o mesmo padrão descrito acima para a classe de tamanho de 

grão de areia fina (AF) (Figura 

Para BG, foi observada uma

torno de 0.84, tanto para areia média como para areia grossa.

 
 

: Diferenças entre o valor calculado para os coeficientes Ap e Bp, expressões
com o valor dos coeficientes A e B obtidos através do ajuste exponencial.

Comparação entre o ajuste do coeficiente Ap em função do raio Rfin2

scontínua) para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das três 
desembocaduras escolhidas para a validação. b) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em 

obtidos neste estudo (linha azul descontínua) para as desembocadura
analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação.

A validação do coeficiente B foi realizada para as outras duas classes de 

grão (D50) testadas, a classe de areia média (AM) 

areia grossa (AG) (Figura 90b).  

mesmo padrão descrito acima para a classe de tamanho de 

Figura 90 e Tabela 9).  

Para BG, foi observada uma pequena superestimação do coeficiente 

torno de 0.84, tanto para areia média como para areia grossa.  
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expressões (37) e (38), 
exponencial. 

 

 

fin2/R0 obtidos neste 
scontínua) para as desembocaduras analisadas (*) e a localização das três 

desembocaduras escolhidas para a validação. b) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em 
scontínua) para as desembocaduras 

analisadas (*) e a localização das duas desembocaduras escolhidas para validação. 

para as outras duas classes de 

(Figura 90a) e a 

mesmo padrão descrito acima para a classe de tamanho de 

pequena superestimação do coeficiente Bp, em 



 

Para Bo, foi observada uma pequena subestimação de 

areia média como para areia grossa. 

Para BG_rn, foi observada uma pequena superestimação

torno de 0.3717, tanto para areia média como para areia grossa.

Figura 90: a) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em função do raio 
tamanho de grão de areia média e a localização das três desembocaduras escolhidas para validação. 
b) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em função do raio 
de grão de areia grossa e a localização das 

O modelo de Medellín

das expressões Ap (37) e Bp

ajuste para BG e BG_rn.  

Pode-se afirmar que 

em planta das praias com

analisadas ao longo da costa 

Do mesmo modo, 

os desvios com respeito 

equilíbrio alterado.  

Uma vez que a validação

que não estavam incluídas para obtenção das expressões do quinto termo do modelo de 

Medellín et al. (2009) modificado para a costa brasileira

possa ser utilizado com cautela em 

foram não incluídas no presente

 
 

ara Bo, foi observada uma pequena subestimação de Bp de -0.2518, tanto para 

areia média como para areia grossa.  

Para BG_rn, foi observada uma pequena superestimação do coeficiente 

0.3717, tanto para areia média como para areia grossa. 

Comparação entre o ajuste do coeficiente B em função do raio V/D
tamanho de grão de areia média e a localização das três desembocaduras escolhidas para validação. 
b) Comparação entre o ajuste do coeficiente B em função do raio V/D50

3 para a classe de tamanho 
de grão de areia grossa e a localização das três desembocaduras escolhidas para validação.

Medellín et al. (2009) modificado para a costa brasileira,

Bp (38), apresentou um excelente ajuste para 

que este modelo define de modo excelente, a boa 

com desembocaduras em situação de equilíbrio

costa brasileira.  

, modelo de Medellín et al. (2009) modificado 

 à situação de equilíbrio naquelas desembocaduras

validação foi realizada a partir de dados das 

que não estavam incluídas para obtenção das expressões do quinto termo do modelo de 

. (2009) modificado para a costa brasileira, isto permite 

cautela em outras praias de mesmas características 

presente estudo.  
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0.2518, tanto para 

do coeficiente Bp, em 

 

50
3 para a classe de 

tamanho de grão de areia média e a localização das três desembocaduras escolhidas para validação. 
para a classe de tamanho 

três desembocaduras escolhidas para validação. 

brasileira, a partir 

para Bo e um bom 

excelente, a boa morfologia 

equilíbrio dinâmico, 

modificado permite avaliar 

desembocaduras com o 

s desembocaduras 

que não estavam incluídas para obtenção das expressões do quinto termo do modelo de 

permite que este modelo 

mesmas características que não 
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5.5  Aplicações do modelo de Medellín et al. (2009) modificado 

A seguir são apresentados dois casos hipotéticos de aplicação do modelo de 

Medellín et al. (2009) modificado. 

Caso 1: Redução do prisma de maré (Ωmod). 

Ao reduzir o prisma de maré, como por exemplo, devido uma redução da área 

do estuário (Ab) é necessário à obtenção dos novos valores dos seguintes parâmetros:  

• O volume de areia (V) que pode ser obtido diretamente por meio da relação 

(V = f Ωmod).  

• É ajustado o modelo de Hsu e Evans (1989), e desta forma obtido o raio R0 

junto ao ponto Pp. 

• É definida a condição de linha de costa teórica, e assim é obtida as 

diferenças radiais difLCT2 e obtido o raio Rfin2.  

•  Através da diferença radiais difLCT2 e dos novos valores de Ap e Bp 

calculado através dos valores de Rfin2, R0 e de V, este último obtido em 

função da relação (V = f Ωmod) é ajustada a nova forma em planta diante a 

redução do prisma de maré.  

Ao reduzir o prisma de maré (Ωmod), o coeficiente B aumentaria e, 

consequentemente, a taxa de decréscimo das diferenças radiais difLCT aumentaria ao se 

afastar da desembocadura, já que y = Ae−Bx.  

Ao reduzir o prisma de maré (Ωmod), o coeficiente A diminuiria já que está 

relacionado diretamente com o prisma de maré (Ωmod). 

Desta forma, as diferenças entre o modelo parabólico e a linha de costa teórica 

diminuiriam proporcionalmente em função da diminuição do coeficiente A e do 

aumento do coeficiente B.  

Do mesmo modo, a largura da desembocadura (W) e a distância ∆2 

diminuiriam já que estes são diretamente proporcionais ao prisma de maré (W=f Ωmod e 

∆2 = f Ωmod).  

A posição dos pontos Pini2 mudaria, migrando em direção à desembocadura, ou 

seja diminuindo a distância ∆2, o que ocasiona um aumento do ângulo θini2 e uma 

diminuição do raio Rini2. 
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Caso 2. Modificação do ponto de difração.  

Ao modificar o ponto de difração, como por exemplo, devido à construção ou 

modificação de um dique, é necessário:  

• Ajustar o modelo de Hsu e Evans (1989) junto a este novo ponto de difração 

supondo não ocorra mudanças no prisma de maré. É obtido o raio R0 junto 

ao novo ponto Pp. 

• É definida a condição de linha de costa teórica, e assim é obtida as 

diferenças radiais difLCT2 e, também são determinados os novos ângulos 

θini2, θfin2 e ∆2.  

• O volume de areia (V) pode ser obtido diretamente por meio da relação 

(Rfin2 = f V), uma vez que é possível obter o comprimento do raio Rfin2.  

• Através da diferença radiais difLCT2 e dos novos valores de Ap e Bp 

calculado através dos valores de Rfin2, R0 e de V, este último obtido em 

função da relação (Rfin2 = f V) é ajustada a nova forma em planta.  

Esta nova forma em planta será alcançada desde que haja sedimento suficiente 

para formar a praia emersa predita pelo modelo de Medellin et al. (2009) modificado.  

Isto torna este modelo de caráter semi-preditivo, já que não é possível prever se 

este volume de areia (V) será alcançado, ou disponível pela nova condição de equilíbrio 

frente à construção do dique. 
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6. Discussão 

Nesta seção, discutem-se as principais fontes de erros e as incertezas das 

análises e da metodologia utilizada neste estudo, às relações empíricas obtidas e 

também as principais vantagens, desvantagens e limitações do modelo de 

Medellín et al. (2009) e sua adaptação modificação ao longo da costa brasileira. 

A obtenção dos dados utilizados pode conter numerosas fontes de erros. O 

cálculo do prisma de maré (Ω), obtido a partir da digitalização manual da área do 

estuário ou baía (Ab) sobre as imagens aéreas, seguramente é uma fonte de erro, uma 

vez que é difícil determinar até onde vai o limite superior do estuário a montante. Isto 

porque, a maioria dos estuários analisados na costa brasileira é caracterizada por ter um 

canal principal, que vai aumentando em largura à medida que se aproxima da jusante e, 

geralmente, está interligado a canais secundários. Portanto, não é observada uma grande 

área ou bacia do estuário a sua jusante. Devido a estas características dos estuários 

brasileiros, outra fonte de erro em termos dos valores absolutos obtidos do prisma de 

marés (Ω) nesse estudo, se deve ao fato de que o prisma de maré (Ω) calculado não 

incluiu a descarga fluvial como um parâmetro de cálculo.  

Por outro lado, como as desembocaduras analisadas não estão sujeitas a um 

regime de macromarés, é possível que as fontes de erros assumidos no cálculo do 

prisma de maré sejam diminutas. Medellín (2007) destaca erros assumidos na estimativa 

do prisma de maré, por não considerar as zonas que ficam parcialmente emergidas em 

baixa-mar, por assumir hipoteticamente que o nível do mar sobe e baixa uniformemente 

em todo o estuário e por assumir que suas paredes são verticais.  

O prisma de maré (Ω) foi calculado com base em valores da amplitude média 

da maré astronômica (ab) prevista de acordo com a base de dados de marés astronômicas 

disponibilizada pelo programa WTide32, o que certamente, conduziu a imprecisões aos 

valores absolutos do prisma de maré obtidos para as desembocaduras analisadas. Uma 

melhora destas imprecisões será alcançada através da medição da maré astronômica nas 

desembocaduras analisadas, o que vai permitir obter valores mais precisos da amplitude 

média da maré (ab) nestas desembocaduras. 

A digitalização manual da largura da desembocadura (W), da linha de 

costa (LC) e dos parâmetros associados aos modelos parabólicos, mesmo que estejam 

inerentes a poucas fontes de erros, ainda contém alguma imprecisão, visto que a 

digitalização foi realizada através da interpretação de imagens aéreas, que representam 
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uma condição instantânea, podendo não corresponder a uma condição de médio e longo 

prazo. 

As incertezas na aplicação do modelo de Hsu e Evans (1989) são mencionadas 

por diversos autores. Assim, ao utilizar ou propor uma aplicação baseada neste modelo, 

é necessário ter cautela para diminuir as possíveis fontes de erros.  Dentre estas, uma 

importante fonte de erro ao aplicar o modelo de Hsu e Evans (1989) advém do fato de 

que seu ajuste não é automático, sendo necessário selecionar cuidadosamente os pontos 

de controle (Pd, Pp e Pf) e, assim, definir corretamente a obliquidade das ondas ou 

ângulo β (Medellín, 2007). O mesmo acontece ao se aplicar o diagrama de González e 

Medina (1999), principalmente com relação ao parâmetro B, que define o comprimento 

do promontório, e o parâmetro B1, que defini a distância do ponto Pp ao ponto Pfin2. O 

parâmetro B apresenta imprecisão por estar relacionado diretamente com a definição do 

ponto de difração (Pd) e com a definição do ângulo de 90° em relação às frentes de 

onda. O parâmetro B1 também apresenta imprecisão por estar relacionado com a 

definição do ponto Pp e a linha de controle R0.  

Para diminuir as incertezas na aplicação dos modelos parabólicos foi realizado 

um ajuste prévio destes modelos nas desembocaduras analisadas, por meio do módulo 

de Praias em Equilíbrio em longo prazo do SMC-Brasil. Com este módulo foi 

observado nas imagens aéreas às formas em planta de equilíbrio resultante dos pontos 

de controle previamente selecionados. De acordo com as análises quantitativas 

realizadas por Lausman et al. (2010a,b), isto faz com que as incertezas sejam 

diminuídas na aplicação do modelo parabólico de Hsu e Evans (1989).  

O volume de areia (V) calculado e que foi utilizado como um dos parâmetros 

do modelo de Medellín et al. (2009) modificado apresenta certa imprecisão, uma vez 

que este volume de areia foi calculado com base em: (1) uma batimetria modificada a 

critério do usuário, e que foi inicialmente modificada sem ter como base uma batimetria 

de detalhe próximo à costa; (2) uma altura de berma teórica (cota zero metro) definida 

como padrão para todas as desembocaduras analisadas; (3) classes de tamanho médio de 

grão (D50), que foram definidas a critério do usuário, uma vez que não foi realizada a 

análise granulométrica nas desembocaduras analisadas; e (4) no volume de areia 

calculado, considerando apenas a praia emersa e não o perfil de equilíbrio até a 

profundidade de fechamento (h*). 
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Apesar de o volume de areia (V) calculado não ter precisão absoluta, os valores 

obtidos dão uma ideia da ordem de grandeza do volume de areia que é necessário para 

formar a praia emersa próxima à desembocadura. 

Outra fonte de erro ocorre nos ajustes dos dados obtidos com a aplicação do 

método de mínimos quadrados. Este método procura encontrar o melhor ajuste para um 

conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados dos resíduos e, ao analisar 

desembocaduras com diferentes características físicas e morfológicas ou mesmo 

relacionar parâmetros com erros inerentes em suas estimativas, isto faz com que o ajuste 

dos dados através do método de mínimos quadrados apresente imprecisões.  

Diversas relações empíricas foram testadas neste estudo. Foi observado que a 

largura da desembocadura (W) apresenta uma clara relação com o prisma de maré (Ω), 

com um grau de ajuste entre estas duas variáveis de, aproximadamente, 85 %. Ao 

comparar a expressão obtida neste estudo com as expressões obtidas por 

Shigemura (1981), principalmente, as expressões Laceys e Blench convertidas por esse 

autor e, também, ao comparar com a expressão obtida por Medellín et al. (2009), foi 

observado que estas são equivalentes. Provavelmente, as diferenças entre os valores do 

coeficiente e do expoente observadas entre essas expressões deve-se a que as 

desembocaduras analisadas encontram-se em regiões sujeitas a dinâmicas costeiras 

distintas. 

Por meio da relação teórica de Y0/Y obtida a partir da aplicação do diagrama 

de González e Medina (1999) foi verificada similaridade entre os valores de Y0/Ym 

(medido) e Y0/Y (teórico), com diferenças menores que ± 0.05. Consequentemente, os 

valores de Y0m (medido) e Y0 (diagrama), obtidos através da relação Y0/Y, foram 

similares, com diferenças menores que ± 100 m na maioria das desembocaduras 

analisadas. Previamente, isto sugere que o diagrama de González e Medina (1999) 

poderia ser modificado para futuramente ser aplicado a casos de praias de enseada com 

desembocaduras. Esta modificação poderia incluir a relação do tamanho da saliência Y0 

com a largura da desembocadura (p. ex: Y0 x W = n), e/ou com o prisma de maré (Ω), 

ou mesmo com o volume de areia (V) calculado neste estudo. 

A relação da largura da desembocadura (W) com a distância (Y) permitiu 

determinar que, em 12 praias com desembocaduras, a dinâmica da maré é praticamente 

nula ou desprezível (W/Y ≤ 0.1). Considerando a relação obtida WƒΩ, qual seja a de 

que, quanto menor o prisma de maré (Ω) e maior a distância do promontório com 
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relação à linha de costa (Y), mais as praias de enseadas com desembocaduras se 

assemelham a praias de enseadas sem desembocaduras em equilíbrio estático.  

Foi observada uma relação diretamente proporcional entre o tamanho da 

saliência medida, Y0m (m), com o parâmetro número de ondas (Y/L) e o parâmetro B/L, 

obtida para os casos que apresentaram uma relação W/Y > 0.1, e com um grau de ajuste 

de 75% e 70%, respectivamente. Considerando um L constante, observou-se que, 

quanto maior à distância Y e/ou o comprimento do promontório B, maior será o 

tamanho da saliência (Y0m) nas desembocaduras em que a dinâmica das marés é 

importante (W/Y > 0.1). Ainda, foram observados dois padrões distintos, sendo um 

referente às desembocaduras que apresentaram valores de Y/L maiores que 12 e de B/L 

maiores que 3, e um valor de Y0 superior a 400 m. O outro padrão corresponde às 

desembocaduras que apresentaram valores de Y/L, B/L e Y0 inferiores aos observados 

para o padrão anterior.  

Isto sugere que o aporte de sedimento pelo estuário, junto à desembocadura, 

pode influenciar no tamanho da saliência (Y0). Esta influência pode ocorrer nos casos 

em que (W/Y > 0.1) e, quando a distância Y ou o comprimento do promontório B, em 

função do comprimento de onda (L), sejam suficientes para permitir o depósito do 

sedimento vindo através do estuário na praia próximo à desembocadura na zona de 

sombra do promontório, uma vez que Y e B refletem o tamanho da zona de sombra, ou 

abrigada, da ação direta das ondas de maiores amplitudes.    

Foi observado para o padrão Y0m superior a 400 m, que o tamanho da 

saliência (Y0) é influenciado principalmente pela distância do promontório à costa (Y/L) 

e pelo prisma de maré (Ω), sendo que este último pode estar relacionado diretamente 

com o aporte de sedimento pelo estuário. Já para o padrão Y0m inferior a 400 m, foi 

observado que o tamanho da saliência (Y0) é influenciado principalmente pelo 

comprimento do promontório B/L. 

A possível relação entre Y0 e o aporte de sedimento pelos estuários é reforçada 

pela relação diretamente proporcional entre Y0 e o prisma de maré (Ω), apesar de o grau 

de ajuste desta relação ter sido em torno de 67%. Nas desembocaduras que 

apresentaram um Y0m acima de 400 m, foi observado um Ω superior a dezenas de 

milhões de metros cúbicos (Ω > 107), enquanto para os casos em que o Y0m foi inferior a 

400 m, o prisma de maré (Ω) variou desde centenas de milhares de metros cúbicos 

(Ω > 105) até dezenas de milhões de metros cúbicos (Ω > 107). 
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O termo adicional do modelo de Medellín et al. (2009), por meio de seus 

coeficientes A e B, foi relacionado com os parâmetros das desembocaduras e os 

parâmetros do ajuste do modelo de Hsu e Evans (1989). Esta adição permitiu a obtenção 

de uma formulação generalizada para a forma em planta de equilíbrio de praias de 

enseadas com desembocaduras na costa brasileira.  

Ao comparar as inter-relações entre os parâmetros ∆, Ω, W e Rfin obtidas com a 

aplicação do modelo de Medellín et al. (2009), observa-se que o parâmetro delta (∆) 

apresentou uma relação diretamente proporcional com o prisma de maré (Ω), com um 

grau de ajuste próximo a 62%, e o parâmetro Rfin apresentou uma relação diretamente 

proporcional com o prisma de maré (Ω), com um grau de ajuste próximo a 60 %. 

Ao comparar as relações empíricas dos parâmetros das desembocaduras 

obtidas neste estudo com os obtidos por Medellín et al. (2009), tanto dos coeficientes 

preditos, Apred e Bpred, como dos parâmetros ∆, Ω, W e Rfin, foram verificadas 

diferenças entre a magnitude, a taxa de variação e o grau de ajuste das expressões 

ajustadas. Estas diferenças observadas são originadas, provavelmente, devido às 

diferentes características das desembocaduras analisadas ao longo da costa brasileira e 

aos possíveis erros na obtenção dos parâmetros utilizados. 

Portanto, devido às diferenças entre as relações empíricas obtidas neste estudo 

com as obtidas por Medellín et al. (2009), o uso generalizado das relações empíricas 

obtidas neste estudo em outros lugares deve ser realizado com cautela. 

Os termos adicionais do modelo de Medellín et al. (2009) modificado incluem 

as diferenças radiais difLCT2, e os coeficientes Ap e Bp relacionados empiricamente com 

os parâmetros do ajuste do modelo de Hsu e Evans (1989), com os raios Ro e Rfin2, e 

com os parâmetros da dinâmica costeira relacionado ao volume de areia (V), calculado 

em função das diferenças radiais difLCT. Desta forma, foi obtida uma formulação 

generalizada para a forma em planta de equilíbrio de praias de enseadas com 

desembocaduras na costa brasileira, a partir de uma condição inicial denominada linha 

de costa teórica (LCT).  

O coeficiente B apresentou uma relação praticamente igual com o volume de 

areia (V), quando considerados os resultados dos cálculos executados para as classes de 

tamanho de grão testadas, com um grau de ajuste próximo a 71% para os três casos 

testados. Portanto, optou-se por utilizar para este estudo a classe de tamanho médio de 

grão (D50) de areia fina (AF), ou 1.25x10-4 m. Esta escolha foi fundamentada no 

conhecimento de que os atuais processos de formação dos prismas praiais estão 
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associados aos sedimentos aportados de menor granulometria (areia fina), e também que 

os sedimentos atualmente presentes nas praias do litoral brasileiro foram depositados 

durante o período do Quaternário superior no litoral brasileiro, correspondendo 

predominantemente a sedimentos compostos por areias finas. 

Ao comparar as interrelações entre os parâmetros ∆2, Ω, W e Rfin2 obtidas com 

a aplicação do modelo de Medellín et al. (2009) modificado, foi verificado que a 

distância Delta2 (∆2) apresentou uma relação diretamente proporcional com o volume de 

areia (V), com o prisma de maré (Ω) e com a largura da desembocadura (W), chegando 

a um grau de ajuste próximo a 95 % com relação a V e W e próximo a 78 % com Ω.  

A distância do raio Rfin2 apresentou uma relação diretamente proporcional com 

o volume de areia (V) e o prisma de maré (Ω), com um grau de ajuste de 93.86 % 

com V e de 80.03 % com Ω.  

O tamanho da saliência (Y0) apresentou uma relação diretamente proporcional 

com o volume de areia (V), o prisma de maré (Ω) e a largura da desembocadura (W), 

com um grau de ajuste de 93.25 % com V, de 54.86 % com Ω e de 67.63 % com W.  

O volume de areia (V) apresentou uma relação diretamente proporcional com o 

prisma de maré (Ω) e com a largura da desembocadura (W), com um grau de ajuste de 

66.52 % com Ω de 63.25 % com W. 

Todas as relações dos parâmetros ∆2, Rfin2 e Y0 com o parâmetros V 

apresentaram um grau de ajuste acima de 90 %, o que indica que estas relações 

empíricas podem ser usadas de forma generalizada para outras praias com 

desembocaduras, como por exemplo para obter o volume de areia (V), mediante a 

utilização do raio Rfin2 medido. 

Já as relações de ∆2, Rfin2 e Y0 com os parâmetros Ω ou W, que não estão 

diretamente relacionados com o ajuste do modelo de Medelín et al. (2009) modificado, 

apresentaram um grau de ajuste em geral abaixo de 80 %, o que indica que o uso destas 

relações empíricas em outras áreas deve ser realizado com cautela. 

Todas as relações envolvendo o prisma de maré (Ω) apresentam certa 

imprecisão, uma vez que este parâmetro foi calculado tomando como base um valor da 

amplitude média da maré (ab) aproximado para cada região do litoral brasileiro, de 

acordo com os dados da literatura existente. Futuramente, é necessário corrigir estas 

relações a partir de dados pontuais do nível do mar medidos em cada uma das 

desembocaduras analisadas. 
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Após comentar as principais fontes de erros e as relações obtidas neste estudo 

com a aplicação dos modelos parabólicos, é importante descrever as principais 

vantagens e desvantagens de cada um dos modelos utilizados, e enfatizar a importância 

e a necessidade de modificação do modelo de Medellin et al. (2009). Isso permitiu 

corroborar a hipótese de partida deste trabalho de que outros parâmetros físicos e 

morfológicos relacionados à dinâmica costeira, além do prisma de maré, exercem 

importante influência na forma em planta de equilíbrio de longo prazo nas praias de 

enseada com desembocaduras.  

A adaptação ou modificação do modelo de Medellin et al. (2009) vêm da 

necessidade de aperfeiçoar o atual estado de conhecimento relacionado à modelagem da 

morfologia de longo prazo, dado que, até o momento, somente o modelo proposto por 

Medellín et. al. (2009) busca descrever a forma em planta de equilíbrio dinâmico das 

praias de enseada com desembocaduras.  

Por isto, este estudo consistiu em aplicar o modelo de Medellín et al. (2009) 

nas praias com desembocaduras na costa brasileira, verificando o ajuste deste modelo e 

buscando adaptá-lo e modificá-lo para ser aplicado, com maior validade, nas praias com 

desembocaduras do litoral brasileiro. 

A princípio, ao aplicar o modelo de Medellín et al. (2009), foi observado que 

este não descreve de maneira satisfatória a forma em planta das praias com 

desembocaduras ao longo da costa brasileira. No desenvolvimento deste estudo, a não 

descrição de forma adequada dos ajustes realizados deve estar relacionada a inúmeras 

fontes de erros, como: o reduzido número de desembocaduras analisadas que foram 8 

desembocaduras neste caso; os parâmetros obtidos a partir de digitalização das imagens 

aéreas e as relações empíricas entre os parâmetros obtidos pelo método de mínimos 

quadrados que foram incorporadas ao modelo. 

Entretanto, as diferentes características físicas e morfológicas entre as 

desembocaduras da costa norte espanhola e as desembocaduras ao longo da costa 

brasileira, somadas às incertezas já mencionadas, explica em parte o porquê de o 

modelo não se ajustar bem às desembocaduras analisadas na costa brasileira.  

Uma das características mais distintas seria o regime de maré, que nas 

desembocaduras analisadas no Brasil é caracterizado por ser de micromaré a mesomaré, 

enquanto na costa norte da Espanha é caracterizado por um regime de macromarés. Isto 

faz com que os coeficientes A e B incorporados ao modelo de Medellín et al. (2009) 

não sejam bem estimados nos casos analisados. Portanto, a magnitude e a taxa de 
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decréscimo relacionado aos desvios da linha de costa devido ao efeito da maré na praia 

próxima à desembocadura, não condizem com o que foi observado na realidade.  

A influência da dinâmica estuarina pode ser observada ao comparar o prisma 

de maré nas desembocaduras analisadas. O prisma de maré (Ω) tem boa influência nas 

desembocaduras que apresentaram um Ω na ordem de centenas de milhares de metros 

cúbicos, enquanto sua influência pode ser considerada como não significativa nas 

desembocaduras que apresentaram um Ω na ordem de dezenas de milhares de metros 

cúbicos, como é o caso das desembocaduras PGi, Gua, BU, BS, Ca, BC, LU e PP. Esta 

influência não significativa é evidenciada ao observar que estas desembocaduras se 

enquadram no casos da relação W/Y ≤ 0.1, e também ao observar que o modelo de Hsu 

e Evans (1989) ajustou sua forma em planta de equilíbrio nessas desembocaduras. 

Entretanto, o modelo de Hsu e Evans (1989) também ajustou sua forma em 

planta nas desembocaduras, Ber, VVBJ, Bo e MSP, onde a dinâmica estuarina não pode 

ser considerada desprezível (W/Y > 0.1). Nestas desembocaduras, a largura da 

desembocadura (W) e o prisma de maré (Ω) apresentam valores elevados, de W na 

ordem de dezenas a centenas de metros, e de Ω na ordem de centenas de milhares a 

milhões de metros cúbicos. Nestes casos o modelo de Medellín et al. (2009), que inclui 

o prisma de maré como um dos seus parâmetros de calculo, prevê que a linha de costa 

na região próximo a desembocadura tenderia a ser mais retilínea, o que não foi 

observado, mas sim, a linha de costa apresenta-se curvada próximo à desembocadura e 

o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua forma em planta. Esta observação ajuda a 

corroborar a hipótese de partida deste trabalho ao supor que algum outro parâmetro 

relacionado à dinâmica costeira pode estar influenciando no ajuste da forma em planta 

das praias em equilíbrio dinâmico próximo a desembocaduras (W/Y > 0.1), como por 

exemplo, a suposta influência de um aporte significativo de sedimento pelo estuário.  

Um possível aporte elevado de sedimentos pelo estuário pode influenciar no 

mecanismo de transporte de sedimentar devido à ação das correntes geradas por ondas e 

pelas correntes de marés que atuam na praia próxima a desembocadura, como também 

entre a desembocadura e o banco exterior em frente à desembocadura. Desta forma, 

onde era esperada uma forma em planta da linha de costa mais retilínea próxima à 

desembocadura, esta forma se apresenta curvada, avançando em direção ao mar.   

Isto também pode ser observado ao verificar a relação entre os parâmetros Y0 e 

o prisma de maré (Ω), obtidas ao aplicar o diagrama de Gonzáles e Medina (1999), para 

os casos em que W/Y > 0.1 e a distância Y/L e o comprimento do promontório B/L 
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apresentaram valores maiores que 12 e 3, respectivamente. Nestes casos, Y0m 

apresentou valores acima de 400 m e foram observados valores de prismas de maré (Ω) 

superior a dezenas de milhões de metros cúbicos (Ω > 107). 

Contudo, antes de tentar incluir algum novo parâmetro ao modelo de 

Medellín et al. (2009), foi realizada sua adaptação para a costa brasileira, que apresenta 

diferentes características físicas e morfológicas com relação às desembocaduras da costa 

norte da Espanha, onde foi desenvolvido e ajustado este modelo, principalmente, no que 

diz respeito ao regime das marés.  

O modelo de Medellín et al. (2009) adaptado, a partir das expressões 

Apred (32) e Bpred (33), definiu de modo bom e razoável a morfologia em planta de 

equilíbrio das praias com desembocaduras na costa brasileira. As diferenças no ajuste da 

forma em planta observado podem estar relacionadas a erros nas análises (p. 

ex.: estimação do prisma de maré), a algum desequilíbrio local, ou mesmo a algum 

outro parâmetro ainda não incluso no modelo de Medellín et al. (2009). Estas 

observações ajudam a corroborar a hipótese de partida deste trabalho ao supor que 

algum outro parâmetro relacionado à dinâmica costeira pode estar influenciando no 

ajuste da forma em planta das praias de enseadas com desembocaduras.  

Um melhor ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) adaptado nas praias 

brasileiras pode ser obtido melhorando a correlação dos coeficientes preditos Apred e 

Bpred por meio da diminuição das fontes de erros dos parâmetros utilizados ou, como já 

mencionado, incluindo um novo termo ou parâmetro relacionado à dinâmica costeira 

como o aporte de sedimento pelo estuário através da desembocadura.        

Dada a incerteza das variáveis obtidas como o caso do coeficiente Apred 

(≅ 77 %) e Bpred (≅ 64 %), a aplicação do modelo de Medellín et al. (2009) adaptado 

deve ser realizada com cautela e seus resultados preditivos somente devem utilizados 

em caráter indicativo. Seu uso não implica na necessidade de realizar campanhas de 

campo ou de informação de difícil obtenção, do mesmo modo, que permite avaliar os 

desvios com respeito à sua situação de equilíbrio para as desembocaduras com o 

equilíbrio alterado (Medellín et al., 2009). 

O modelo de Medellín et al. (2009) adaptado foi validado e apresentou um 

bom ajuste para a desembocadura  BG e um ajuste razoável para BG_rn. Como a 

validação foi realizada a partir de dados de duas desembocaduras que não estavam 

incluídas no ajuste do quarto termo do modelo de Medellín et al. (2009) adaptado para a 
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costa brasileira, isto permite que o modelo seja utilizado em outras praias de mesmas 

características, não incluídas no presente estudo.  

Ao se observar, nas praias com desembocaduras analisadas na costa brasileira, 

o ajuste do modelo de Medellín et al. (2009) e do modelo de Medellin et al. (2009) 

adaptado, conclui-se que, possivelmente, algum outro parâmetro relacionado com a 

dinâmica costeira deveria ser incorporado ao modelo de Medellín et al. (2009), para 

diminuir a dispersão observada no ajuste dos coeficientes A e B.  

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado diminuiu a dispersão observada 

no ajuste dos coeficientes A e B, através da incorporação de um novo parâmetro 

relacionado à dinâmica costeira, o que ajudou a corroborar a hipótese de partida deste 

trabalho. Este novo parâmetro é o volume de areia (V) que seria necessário para formar 

a praia emersa próxima à desembocadura, a partir da condição inicial (LCT).  

O volume de areia (V) calculado seria hipoteticamente uma função do aporte 

de sedimento devido ao transporte longitudinal nas praias, gerado pelas correntes 

associadas aos processos de arrebentação e pela aproximação oblíqua das ondas, além 

de um possível aporte de sedimento pela desembocadura do estuário.  

A praia emersa próxima à desembocadura será formada sempre que existir 

material sedimentar suficiente para formá-la, sendo que este segmento de praia tenderá 

a se ajustar ao modelo de Hsu e Evans (1989). Caso o volume do material sedimentar 

não seja suficiente, a forma em planta de equilíbrio ajustada pelo modelo de 

Medellín et al. (2009) modificado irá apresentar desvios, em relação à ajustada pelo 

modelo de Hsu e Evans (1989).   

Contudo, neste estudo, não foi verificado se o volume de areia (V) calculado 

está relacionado diretamente ao aporte de sedimento devido ao transporte longitudinal 

gerado em função da ação das ondas e/ou devido à ação da dinâmica estuarina. 

Também, não foi verificada qual parcela deste volume estaria relacionada, ao transporte 

longitudinal e/ou ao aporte pelo estuário (dinâmica estuarina).  

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado, obtido a partir das expressões 

gerais Ap  e Bp,  apresentou um ajuste excelente a bom nas praias com desembocaduras 

analisadas neste estudo. As diferenças na magnitude e na taxa de decréscimo da forma 

em planta ajustada observadas em algumas desembocaduras, possivelmente, ocorrem 

devido a erros nas análises, ou a algum tipo de desequilíbrio nestes locais, ou mesmo a 

algum outro parâmetro ainda não incluso no modelo de Medellín et al. (2009) 

modificado. Além do melhor ajuste observado deste modelo com relação ao modelo de 
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Medellín et al. (2009) adaptado, o modelo modificado tem vantagem de não estar 

relacionado diretamente com o prisma de maré, que pode ser um fator limitante para sua 

aplicação em costas com diferentes características de regime das marés. 

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado permite uma aplicação com 

maior validade para as praias com desembocaduras ao longo do litoral da costa 

sul/sudeste/leste do Brasil.  

O modelo de Medellín et al. (2009) modificado deve ser usado com cautela nas 

desembocaduras que apresentam significativa influência da dinâmica das marés 

(W/Y > 0.1), e seus resultados preditivos devem assumir um caráter indicativo, 

principalmente devido à incerteza do coeficiente B que apresentou um grau de ajuste 

de 81%. Mesmo considerando seus resultados como de caráter indicativo, seu uso é 

justificável, pois não requer informações de difícil obtenção, uma vez que ele apresenta 

três formulações validadas para o coeficiente B, de acordo com as três classes de 

tamanho de grão testadas, e comumente encontradas em praias arenosas brasileiras das 

costas sul/sudeste/leste. Contudo, quanto maior a precisão das informações e dos dados 

utilizados para aplicar o modelo de Medellín et al. (2009) modificado, como, por 

exemplo, a utilização de uma batimetria de detalhe, mais preciso tende a ser seu ajuste.  

As desvantagens do modelo de Medellín et al. (2009) modificado estão 

relacionadas, principalmente, à imprecisão na obtenção dos parâmetros utilizados por 

este modelo, como é o caso do volume de areia, que é calculado sobre uma condição 

inicial teórica e simulada manualmente. A princípio, sua aplicação deve estar limitada 

àquelas desembocaduras que apresentam boa influência da dinâmica das marés 

(W/Y > 0.1) e que, consequentemente, estão sob uma condição de equilíbrio dinâmico. 

A aplicação deste modelo deve considerar apenas o volume de areia calculado até uma 

altura de berma teórica de cota zero metro.  

O modelo parabólico de Medellín et al. (2009) modificado para a costa 

brasileira, foi validado e apresentou um excelente ajuste para Bo e um bom ajuste para 

BG e BG_rn. Pode-se afirmar que este modelo define de modo excelente a boa a 

morfologia em planta das praias com desembocaduras em situação de equilíbrio 

dinâmico, analisadas ao longo da costa brasileira.  

Como a validação foi realizada a partir de dados de três desembocaduras que 

não estavam incluídas no ajuste do quarto e do quinto termos do modelo de 

Medellín et al. (2009) modificado para a costa brasileira, isto permite seu uso em outras 

praias de mesmas características, além das analisadas no presente estudo. 



151 
 

 
 

 

 

 

 



152 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 - Conclusões  
 

  



153 
 

 
 

7. Conclusões 

• A largura da desembocadura (W) apresenta uma clara relação com o prisma de 

maré (Ω), sendo que esta expressão apresenta valores equivalentes (coeficiente e 

expoente) aos observados em outras expressões já descritas na literatura. 

• A similaridade observada entre os valores de Y0/Y medidos e teóricos obtidos ao 

aplicar o diagrama proposto por González e Medina (1999), sugere que, 

possivelmente, este modelo possa ser modificado para futuramente ser aplicado 

a casos de praias de enseada com desembocaduras. 

• A partir da relação observada entre a largura da desembocadura (W) e a 

distância (Y) e, considerando a relação WƒΩ, foi possível determinar em quais 

desembocaduras a dinâmica das marés é significativa, e em quais 

desembocaduras a dinâmica das marés não é significativa (equilíbrio estático). 

• Para Y0m superior a 400 m, o tamanho da saliência (Y0) é influenciado 

principalmente pela distância do promontório à costa (Y/L) e pelo prisma de 

maré (Ω). Já para Y0m inferior a 400 m, o tamanho da saliência (Y0) é 

influenciado principalmente pelo comprimento do promontório B/L. 

• A partir dos padrões observados por meio da relação do tamanho da saliência Y0 

com a distância (Y/L) e com o comprimento do promontório B/L para os casos 

em que a dinâmica das marés é importante (W/Y > 0.1), e considerando a 

relação Y0 = f Ω, fica sugerido indiretamente que o aporte de sedimento pelo 

estuário junto à desembocadura pode influenciar no tamanho da saliência (Y0).  

• O modelo de Medellín et al. (2009),  de maneira geral, não ajusta sua forma em 

planta às praias próximas a desembocaduras em equilíbrio dinâmico analisadas 

ao longo da brasileira. Ainda, o modelo de Hsu e Evans (1989) ajustou sua 

forma em planta em desembocaduras onde a dinâmica estuarina é importante 

(W/Y > 0.1). Estas observações ajudam a corroborar a hipótese de partida deste 

trabalho ao supor que algum outro parâmetro relacionado à dinâmica costeira 

pode estar influenciando no ajuste da forma em planta das praias em equilíbrio 

dinâmico próximo a desembocaduras (W/Y > 0.1), como por exemplo, a suposta 

influência de um aporte significativo de sedimento pelo estuário.  

• O termo adicional que o modelo de Medellín et al. (2009) incluiu na expressão 

parabólica de Hsu e Evans (1989), que introduz ao modelo o efeito da dinâmica 

estuarina por meio dos coeficientes empíricos A e B, não se ajustou bem às 
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diferentes características físicas, morfológicas e da dinâmica de marés 

encontradas ao longo da costa brasileira. 

• O uso das relações empíricas obtidas ao aplicar o modelo de 

Medellín et al. (2009) adaptado deve ser realizado com cautela devido ao grau 

de incerteza observado nestas relações.  

• O modelo de Medellín et al. (2009) adaptado para a costa brasileira mediante as 

expressões Apred e Bpred, em geral, apresentou um bom ajuste da forma em 

planta das praias de enseadas em desembocaduras ao longo da costa brasileira. 

Ainda, seu uso requer cautela e seus resultados preditivos somente devem 

assumir caráter indicativo.   

• O modelo de Medellín et al. (2009) adaptado para a costa brasileira foi validado 

por duas desembocaduras, que não foram utilizadas na obtenção das relações 

empíricas envolvidas no modelo, o que não limita sua aplicação a outras praias 

de mesmas características não incluídas no presente estudo.  

• As relações dos parâmetros ∆2, Rfin2 e Y0 com o parâmetro V apresentaram um 

grau de ajuste acima de 90 %, indicando que estas relações empíricas podem ser 

usadas de forma generalizada em outras praias de mesmas características não 

incluídas no presente estudo. 

• O modelo de Medellín et al. (2009) modificado diminuiu a dispersão observada 

no ajuste dos coeficientes A e B, através da incorporação de um novo parâmetro 

relacionado à dinâmica costeira, o que ajudou a corroborar a hipótese de partida 

deste trabalho. Este novo parâmetro é o volume de areia (V) que seria necessário 

para formar a praia emersa próxima à desembocadura, a partir da condição 

inicial da linha de costa teórica (LCT).  

• A praia emersa próximo desembocadura será formada sempre que existir 

material sedimentar suficiente, e este segmento de praia tenderá a se ajustar ao 

modelo de Hsu e Evans (1989). De maneira oposta, a forma em planta de 

equilíbrio ajustada pelo modelo de Medellín et al. (2009) modificado irá 

apresentar desvios com relação à ajustada pelo modelo de Hsu e Evans (1989).  

• Não foi verificada a hipótese de que o volume de areia (V) estaria relacionado 

com aporte de sedimento pelo transporte longitudinal e/ou com o aporte de 

sedimento pelo estuário; em caso de futuramente a hipótese ser aceita, é 

necessário identificar as parcelas de contribuição de cada um destes aportes.  
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• Caso esta hipótese não seja aceita, é plausível realizar a estimação do aporte de 

sedimentos pelos estuários (m3.ano-1) nas desembocaduras analisadas, com a 

finalidade de analisar sua influência na forma em planta de equilíbrio dinâmico 

das praias com desembocaduras. Deste modo, verificar se este aporte pode ser 

incluído como uma nova variável do modelo que, empiricamente, foi ajustado 

no presente estudo, para buscar minimizar a dispersão observada pelo 

coeficiente B. 

• O modelo de Medellín et al. (2009) modificado, obtido a partir das expressões 

gerais, Ap  e Bp,  define de modo excelente a boa a morfologia em planta das 

praias com desembocaduras em situação de equilíbrio dinâmico, analisadas ao 

longo da costa brasileira, do mesmo modo que permite identificar as 

desembocaduras com o equilíbrio alterado.  

• O modelo de Medellín et al. (2009) modificado permite uma aplicação com 

maior validade às praias com desembocaduras do litoral brasileiro com relação 

ao modelo de Medellín et al. (2009) adaptado. Porém, a princípio, seu uso requer 

cautela e seus resultados preditivos devem servir de caráter indicativo, 

principalmente, devido à incerteza do coeficiente B.  

• O modelo de Medellín et al. (2009) modificado foi validado por três 

desembocaduras que não estavam incluídas no ajuste do quarto e do quinto 

termo deste modelo, o que não limita sua aplicação em caráter indicativo a 

outras praias de mesmas características não incluídas no presente estudo.   

• Para permitir o uso do modelo de Medellín et al. (2009) modificado como de 

caráter preditivo para o uso aplicado na engenharia costeira é necessário ajustar 

os parâmetros relacionados aos coeficientes, Ap e Bp, por meio de informações e 

bases dados mais precisos.  
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Anexo I - Base de dados de ondas e nível de mar do SMC-
Brasil  
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O Sistema de Modelado Costeiro (SMC) foi desenvolvido pelo Grupo de 

Engenharia Oceanográfica e de Costas do Instituto de Hidráulica Ambiental de 

Cantabria/ Universidade de Cantabria. 

Em um projeto de colaboração internacional intitulado “Transferência de 

metodologias e ferramentas de apoio a gestão do litoral brasileiro” o Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria foi desenvolvendo uma serie de metodologias, 

ferramentas, assim como uma ampla base de dados (ondas e níveis) criando e 

difundindo o Sistema de Modelado Costeiro-Brasil (SMC-Brasil) entre universidade, 

centros de investigação, consultorias e técnicos da administração.  

A seguir serão explicadas as diferentes ferramentas e metodologias utilizadas 

para desenvolver a base de dados de ondas da costa brasileira, disponível no SMC- 

Brasil. As informações apresentadas neste tópico são um resumo do Documento 

Temático de Ondas do SMC-Brasil, de autoria do IH-Cantabria. 

 

1 - Introdução 

A base de dados incluída no SMC-Brasil e descrita neste documento foi gerada 

em duas etapas. Na primeira foi gerada uma reanálises global que permitiu determinar 

as características gerais de ondas em profundidade indefinidas próximas à costa 

brasileira, e a segunda etapa foi realizada uma redução de escala (downscaling), para 

acercar estas ondas até águas intermediárias. A partir de esta base de dados é possível, 

mediante o uso da ferramenta SMC3, propagar as ondas até a zona específica de 

interesse, com profundidade reduzida. 

Um diagrama explicativo das etapas para a obtenção das ondas na zona de 

estudo está apresentado na Figura II.1. Nos seguintes itens se apresenta as metodologias 

das duas etapas realizadas para a obtenção da base de dados do SMC-Brasil. 

 



 

Figura II.i: Diagrama das etapas para obtenção da base de dados de ondas do 
SMC-Brasil e sua propagação até a zona de estudo.
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Figura II.i: Diagrama das etapas para obtenção da base de dados de ondas do 
Brasil e sua propagação até a zona de estudo. 

profundidade indefinidas 

os dados na região de profundidade indefinida

de reanálises global. Uma reanálise global consiste

de ondas durante um período longo sobre 

globais. 

foi enfatizada na zona oceânica junto à costa do

maior resolução nesta zona. As malhas usadas n

ção de 0.25º. A simulação numérica foi realizada 

III (WWIII), versão 2.2 (Tolman, 2002) e foi forçado 

atmosférico realizado pelo Centro Nacional de Previsão Ambiental 

o Centro Nacional de Pesquisas Atmosférica (NCAR), que incluí variabilidade

de cobertura de gelo sobre uma batimetria. Este reanálises

163 

Figura II.i: Diagrama das etapas para obtenção da base de dados de ondas do 

a região de profundidade indefinida o SMC Brasil 

consiste na simulação 

sobre a superfície do 

à costa do Brasil, sendo 

na zona do Brasil 

foi realizada com o modelo 

ado com dados de 

Centro Nacional de Previsão Ambiental (NCEP) e 

variabilidade de 

análises tem uma 



164 
 

 
 

resolução espacial de 1.9º e temporal de 6 horas para o período de 1948-2009. A 

simulação foi realizada para um período de 60 anos, desde 1948 a 2008. O resultado 

obtido consiste em um conjunto de série de estados de mar em cada um dos nodos das 

malhas. A esta série se denomina GOW (Global Ocean Wave). 

A simulação de ondas nesta etapa foi realizada a escala global, que utilizou 

como fonte as Cartas Gerais de Batimetria dos Oceanos (GEBCO). Esta base de dados 

batimétricos, com resolução de meio minuto, foi construída com base na combinação de 

dados procedentes de saídas de barcos e satélites. 

Ao longo da região oceânica brasileira foram obtidos serie de estados de mar 

com duração de 60 anos em intervalos de 1 hora. Foi obtida uma serie cada 0.25º x 

0.25º. Os parâmetros obtidos para cada nodo das malhas do reanálises são: altura 

significante (Hs), período meio (Tm), período de pico (Tp), direção de pico (p), direção 

media (m), dispersão direcional e espectros de energia. 

Esta base de dados descreve adequadamente o comportamento geral das ondas 

na região oceânica próxima a Brasil, entretanto não é adequada para, a partir desta, 

realizar estudos na costa. Isto devido a uma série de limitações relacionadas com a 

escala do estudo realizado: o modelo WWIII revolve a equação de balanço de densidade 

espectral. A hipótese fundamental assumida na resolução é que a propriedade do meio 

(corrente e batimetria), assim como as do campo de ondas, varia, no espaço e no tempo, 

em escalas muito maiores que uma longitude de onda. Uma limitação do modelo, por 

tanto, é que não é capaz de simular os efeitos de propagação das ondas em profundidade 

reduzidas tão eficazmente como outros modelos. Pelo contrário esta base de dados em si 

é adequada para definir as características do clima marítimo na região e a partir desta 

realizar uma redução de escala que permita transladar a informação de ondas até uma 

região mais próxima à costa. 

2.1 - Calibração de dados de ondas GOW 

Para conhecer as condições de ondas na zona próxima à costa do Brasil, é 

necessário conhecer qual são as condições no exterior. Esta informação se obtém a 

partir da base de dados GOW gerada mediante a reanálises. Para realizar a redução de 

escala se selecionaram uma série de pontos GOW que foram utilizados como 

forçamento. Os dados de cada ponto devem de ser calibrados previamente. A calibração 

se realiza comparando as séries GOW selecionadas com série de dados disponível. No 

caso do Brasil os melhores dados disponível, e os utilizados para realizar a calibração, 

são os dados de ondas obtidas a partir de medições de satélite com altímetros de radar 
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de ondas se aplica seus próprios
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mesma calibração. A grande
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correção, de esta maneira se 

independentes da direção de
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A calibração foi realizada aplicando uma

no IH Cantabria e amplamente explicada em Tomas

permite calibrar os dados de ondas em função de sua direção

de satélite escolhidos para a calibração de cada ponto

encontram numa área circular com raio de 1.5º ao redor 

de satélite de cada área são propagados até a posição exata

influência da batimetria. 

vez definida a zona de dados de satélite, o seguinte passo

de GOW e da área do satélite. Para cada fonte de 

significativa (Hs) e a direção media (θm), de tal forma que se 

dados, definidos como: 

 

 

.  

pares de dados temporais GOW/satélite foram estabelecidos

direcional das alturas de onda, onde para cada sector de 

próprios coeficientes de calibração. Esta calibração

que se parte da hipótese de que no todas as direções

grande vantagem de calibrar direcionalmente as

todos os estados de mar do reanálises necessitam 

se consegue que ao longo do registro os erros e

de ondas. 

profundidade intermediárias 

GOW, obtidos na etapa anterior, tem características 

uma redução de escala é dar características regionais

redução de escala foi selecionada uma serie de 

ue foram utilizados como forçamento e propagados.

resultados dos pontos GOW, foram também considerados 

ondas na costa é produto da combinação de ondas

vento local. Por esta razão não se pode realizar u
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escala de forma adequada se o vento não é incluído nas simulações. Para realizar a 

redução de escala se conta com os campos de vento do reanálises global NCEP/NCAR a 

10 metros de altura. A resolução espacial é de 1.9º x 1.9º e temporal de 6-horas para o 

período 1948-2009. Estes campos de vento são os mesmos que foram utilizados na 

realização das reanálises. 

A batimetria utilizada para obter os dados GOW (batimetria de GEBCO) tem 

muitas limitações sobre todo na zona próxima à costa, tendo como consequência a falta 

de resolução suficiente para definir adequadamente o relevo marinho, ilhas, penínsulas, 

etc. Devido a isso o SMC-Brasil incluiu em sua base de dados de batimetria a 

informação das cartas náuticas de Brasil para a realização da redução de escala. 

A metodologia de redução de escala permite transferir série de estados de mar 

de certa duração até pontos próximos à costa, por meio de um número reduzido de 

propagações. A metodologia tem três etapas fundamentais. Na primeira delas foi 

realizada uma seleção dos casos mais representativos de estados de mar. A segunda 

etapa consiste na propagação dos estados de mar selecionados, por meio de um modelo 

numérico. Finalmente na terceira etapa se reconstrói a serie completa a partir dos casos 

propagados. A continuação se descreve cada uno dos passos a seguir para completar as 

três etapas da metodologia. 

3.1 - Seleção dos casos representativos de estado de mar 

Para realizar a redução de escala foram criadas 17 malhas retangulares que 

cobrem toda a costa brasileira, com uma resolução de aproximadamente de 0.01º x 

0.008º (1.11km x 0.89km). Para cada uma das malhas existe uma série de estados de 

mar de 60 anos que devem ser propagadas. Isso representa aproximadamente 534 mil 

estados de mar distintos e o mesmo número de propagações por cada uma das malhas. 

Realizar estas simulações não é viável, portanto se recorre às técnicas estatísticas que 

permitem reduzir o número de casos a propagar sem perder a variabilidade que as séries 

representam. 

Geralmente, quando se trabalha em espaços de altas dimensões, certas 

componentes podem estar correlacionadas, o que supõe informação redundante. A 

técnica d análises das componentes principais permite reduzir a dimensionalidade de 

uma amostra de dados mediante a projeção de um novo espaço de menor dimensão, mas 

que conserva um máximo da variância dos dados. 

A aplicação desta técnica requer, em primeiro lugar, a decomposição das 

direções de ondas e do vento em suas componentes zonal e meridional (x e y), e em 
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ndarização de todas as variáveis para evitar problemas 

s. De tal maneira que os dados fiquem definidos da seguinte

 

foi aplicada a técnica de componentes principais

ndarizados. A media temporal de cada variável é

 

um valor de variância associado, logo quanto maior

variância representada. O número de componente

presenta o 99.0% da variância total dos dados. 

reduzida à dimensionalidade do clima marítimo multidimensional 

EOFs, se aplica o algoritmo Máxima Dissimilaridade (

principais PCX*i(t) do espaço reduzido. O objetivo de aplicar 

selecionar M casos representativos para ser propagados mediante 

técnica de máxima dissimilaridade permite encontrar

melhor amostra dos dados extremos da base de 

selecionado o primeiro elemento do subconjunto, a 

em duas fases. Em primeiro lugar, para cada dad

de partida, se calcula a distância ou dissimilaridade

conjunto e se define uma única distância entre 

distintos critérios. Em segundo lugar, uma vez que se dispõem

da amostra de partida e o subconjunto, se escolhe

 distância. 

aplicação do algoritmo MaxDis, se seleciona o dato que 

significativa no contorno do área considerada

de projeção dos EOFs não se reconstrói por meio

siderados para voltar ao espaço original. Os casos 

de partida, de esta forma se dispõem de situação real a propagar.
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define como: 
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3.2 - Propagação dos esta
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e no tempo (Booij et al., 1999)

afetam as ondas em profundidade
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estados de mar selecionados 
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 são o assoreamento, refração e a difração. 

de ser capaz de propagar qualquer direção de ondas, e incluir 

selecionado para realizar a redução de escala

ft University of Technology. O modelo está baseado 

faz uma média da sua fase e reconstrói a superfície do

empo (Booij et al., 1999), e resolve de maneira mais eficaz os 

profundidade reduzidas, com a vantagem de que 

simulações se realizaram nas 17 malhas, para toda 
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vez propagados os M=500 casos de ondas representativas do clima 

marítimo em profundidade indefinidas de cada uma das 17 malhas, se 

ção de cada um destes casos foi realizada em

 ondas e o campo de ventos usados em cada 

, a partir das condições antes mencionadas, se podem

qualquer nodo da malha os parâmetros de altura de o
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para cada uma das 17 malhas. 
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Cada um dos casos propagados representa a um conjunto de dados de ondas em 

águas profundas, é dizer, àquelas situações de clima marítimo cujas ondas no contorno 

da malha de computação e campo de vento associado apresentem umas características 

similares. Este conjunto de dados gerados se denomina DOW (Downscaled Ocean 

Wave). As quantidades de condições de ondas em águas profundas representada por 

cada caso supõem uma probabilidade de apresentação de esse caso. 

A reconstrução das séries de clima marítimo em águas rasas foi realizada pela 

uma interpolação a partir dos casos selecionados e propagados desde profundidades 

indefinidas. A técnica de interpolação utilizada está baseada em uma função de base 

radial (Radial Basis Functions, RBF), que estão especificamente projetadas para dados 

de alta dimensionalidade e não distribuídos uniformemente (Franke, 1982). 

3.4 - Validação 

Uma primeira etapa de toda validação consiste em recopilar dados e 

informação contrastada e confiável para comparar os resultados obtidos das simulações, 

neste caso de redução de escala. No caso da redução de escala no Brasil, somente foi 

possível dispor de dados de uma boia instrumental localizada na costa de Rio Grande do 

Sul. Por outro lado o IH Cantabria recopilo informação disponibilizada em artigos 

científicos publicados (ex., Araujo et al., 2003) e uma base de dados de ondas de 

altimetria. Esta informação foi utilizada para realizar a validação. A validação foi 

realizada por meio de comparações diretas dos dados e o cálculo de parâmetros que 

medem o desvio entre as duas séries. 
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Anexo II - Ajuste a uma curva exponencial por mínimos 
quadrados 
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Para ajustar a uma função exponencial da forma, 

(1) 

toma-se o logaritmo de ambos os lados: 

(2) 

Os valores de melhor ajuste são então, 

 (3) 

(4) 

onde B ≡ b e A ≡ exp (a). Este ajuste dá pesos maiores a valores pequenos de y, por 

tanto, para dar um peso equitativo a todos os pontos, é melhor minimizar a função 

(5) 

(6) 

(7) 

(9) 

Resolvendo para a e b, 

(10) 

(11) 
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Anexo III – Capítulo 3, 4 e 5  
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Anexo IV – Capítulo 4  
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Anexo V – Capítulo 5  
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Anexo VI - Lista de símbolos  
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Símbolos Romanos 

ab                amplitude da onda de maré na baía                            m 

a0                amplitude da onda de maré no oceano                        m 

A                área da seção transversal mínima ou de equilíbrio     ft2, m2 

                   de uma desembocadura                                                       

AB               área da baía                                                                 m2 

b                 largura da desembocadura ao nível da superfície        m 

Cn               coeficientes do modelo parabólico (n = 0, 1, 2)                ̶  

difHsu          diferenças radiais entre o modelo parabólico e a           m 

                    linha de costa                                                                   

Fb                fator de fondo (bed factor) do canal fluvial estável        ̶ 

Fs                fator de costa (side factor) do canal fluvial estável         ̶ 

P                 prisma de maré                                                                ft3, m3 

Pd                ponto de difração (xd, yd)                                               ̶ 

Pf                ponto que define a frente de onda a partir do ponto        ̶ 

                   de difração (xf , yf )                                                                      

Pp                ponto onde praia começa a ser paralela a frente de    ̶  

                   ondas (xp, yp)                                                                    

Pini              ponto que marca o limite exterior de                                 ̶ 

Pfin              ponto que marca o limite interior de                                 ̶ 

Pw               perímetro molhado do canal fluvial estável                    ft   

Q                fluxo médio do canal fluvial estável                            ft3s-1 

R                coeficiente de correlação                                                 m 

R0               linha de controle do modelo parabólico                          m 

Ri                cada raio que compõe o modelo parabólico                    m 

Rini              raio definido entre Pd e Pini                                            m 

Rfin             raio definido entre Pd e Pfin                                             m 

W               largura da desembocadura                                                m 

Wm             largura média do canal fluvial estável                            ft, m 

Ws              largura da desembocadura ao nível da superfície           m 
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Símbolos Gregos 

β                 obliquidade das ondas (angulo entre a frente e R0)          deg 

∆                seção da linha de costa afetada pela dinâmica mareal      m                                                          

θi                ângulos medidos a partir da frente de ondas                    deg 

θini              angulo medido entre a frente e Rini                                 deg 

θfin              angulo medido entre a frente e Rfin                                 deg 

Ω                prisma de maré                                                                m3 

 

 

 

 

 


