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E foi assim que se desenvolveram os acontecimentos 
relacionados com a região portuária do Pecém; será também 
concluída aqui a presente obra. Se estiver boa a composição e 
logrou feliz êxito, é o que se desejava; se pouco valor tem e não 
excede a mediocridade, foi o que se pode fazer. Aqui, portanto, 
se conclui. 
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t∂
∂  - Derivada parcial em relação a t  – [T 1− ] 

x  - Distância longitudinal ao longo do canal – [L]  

t  - Tempo – [T] 

v  - Componente da velocidade do escoamento na direção x  – [L/T]   

gF  - Força de gravitacional – [ML/T2] 

aF  - Força de atrito – [ML/T2] 

eF  - Força de contração/expansão – [ML/T2] 

wF  - Força de cisalhamento do vento – [ML/T2] 

pF  - Força de pressão – [ML/T2] 

g  - Aceleração da gravidade – [L/T2] 

τ  - Esforço cortante -  [M/LT2]; 

wτ  - Tensão de cisalhamento do vento - [M/LT2].  

fW  - Fator de cisalhamento do vento -  [M/LT2]; 

plF  - Força hidrostática no lado esquerdo do volume de controle – [ML/T2] 

 prF  - Força hidrostática no lado direito do volume de controle– [ML/T2] 

pbF  - Força de pressão exercida pelos taludes no volume de controle– [ML/T2]  

x
y

∂
∂  - Derivada de y em relação a x – [L/L] 
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t
u

∂
∂  - Derivada da componente de u em relação a t – [L/T]  

x∆  - Incremento no espaço para a solução numérica – [L] 

t∆  - Incremento no tempo para a solução numérica – [T] 

x
u

∂
∂  - Derivada da componente de u em relação a x – [L/L]; 

u  - o valor médio de u  - [L/T]; 

pt  - tempo de pico – [T]; 

bt - tempo de base – [T]; 

a  - representa a amplitude da onda; 

T  - representa o período da onda de entrada – [T]; 

0Q  - vazão do estado permanente ou descarga inicial para determinados escoamentos – [L/T] 

dy
dA  - derivada total de A em relação a y -  [L 2 /L]; 

x
A

∂
∂  - derivada parcial de A em relação a y -  [L 2 /L]; 

 

Variáveis e Quantidades Adimensionais 

 

f  - o coeficiente de atrito 

fC  - Coeficiente de tensão de cisalhamento; 

eK  - Coeficiente do estreitamento ou alargamento; 

iu  - o valor da variável de controle na seção i ; 

1iu +  - o valor da variável de controle na seção 1+i ; 

j
iu 1+  - o valor da variável de controle na seção 1+i  na linha de tempo j ; 

j
iu  - o valor da variável de controle na seção i  na linha de tempo j ; 

iC  - representa a equação da continuidade para o elemento i ;  

iM  - representa a equação da quantidade de movimento para o elemento i ; 

1
1
+

+
j

iu  - o valor da variável de controle na seção 1+i  na linha de tempo 1+j ; 

1+j
iu  - o valor da variável de controle na seção i  na linha de tempo 1+j ; 
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RESUMO 

A fim de compreender e predizer evoluções geomorfologicas em mares e em 

estuários litorais necessita-se de um modelo que descreva a dinâmica do movimento da água, 

o movimento do sedimento e a evolução de limites erodiveis (como o fundo). Os últimos dois 

módulos requerem a informação quantitativa sobre a erosão, a deposição e o transporte do 

sedimento. As estruturas são construídas ao longo da costa para várias finalidades e causam 

modificações no ambiente natural com mudança circunstanciais da linha de costa. A 

concepção do porto de Pecém requereu do governo estudar e impedir as possíveis alterações 

da linha da costa próximo às estruturas construídas. Então, através de simulação numérica, 

utilizando-se moderno software, MIKE21 e LITPACK, estudou-se e previu-se o 

comportamento da linha de costa nos dez anos seguintes ao início da construção, 1996. Este 

trabalho pretende verificar a realidade daquela previsão. Os resultados para a dinâmica da 

linha de costa da região do porto de Pecém foram obtidos através de comparações da sua 

evolução desde o momento inicial da construção do terminal portuário, mostrando, assim, as 

transformações causadas pelo transporte do sedimento em dois períodos de estudo, antes e 

depois da construção do embarcadouro provisório, e comparar com os resultados 

determinados pelas simulações numéricas dos softwares, MIKE21 e LITPACK. 
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ABSTRACT 

In order to understand and predict geomorphologic evolutions in coastal seas and 

estuaries a model is needed which describes the dynamics of the water motion, sediment 

movement and the evolution of erodible boundaries (like the bottom). The latter two modules 

require quantitative information about erosion, deposition and transport of sediment. The 

structures are constructed to the long one of the coast for some purposes and cause 

modifications in the natural environment with change of the circumstantial shoreline. The 

conception of the port of Pecém required of the government to study and to hinder the 

possible alterations of the coast line next to the constructed structures. Then, through 

numerical simulation, using modern software, MIKE21 and LITPACK, it was studied and one 

foreseen the behavior of the shoreline in the ten following years to the beginning of the 

construction, 1996. This work intends to verify the reality of that forecast. The results for the 

dynamics of the shoreline of the region of the port of Pecém had been gotten through 

comparisons of its evolution since the initial moment of the construction that terminal port, 

showing, thus, the transformations caused by the transport of the sediment in two periods of 

study, before and after the construction of the provisory docking, and to compare with the 

results determined for the numerical simulations of software, MIKE21 and of LITPACK.    
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1 - INTRODUÇÃO 

As medições e observações dos agentes (vento, ondas, corrente, marés e outros 

fenômenos) que atuam na zona costeira e de todas as grandezas que influenciam no 

conhecimento da hidrodinâmica costeira são a base fundamental para qualquer estudo dos 

processos dinâmicos, permitindo, assim, prever o comportamento da costa tanto sob 

condições naturais, quanto sob a influência de obras realizadas pelo homem na referida zona. 

No planejamento adequado de qualquer obra em zona costeira se faz necessário 

conhecer as séries aleatórias registradas na região em estudo. 

Devido aos enormes custos envolvidos em projetos dessa natureza, os dados 

deverão ser representativos do regime de ondas da região estudada para evitar um mau 

planejamento, seja em projetos de dispersão de efluentes em zona marinha, seja na execução 

de qualquer projeto costeiro (diques, quebra-mares e estruturas offshore); deve-se conhecer a 

magnitude e condições das ondas que ocorrem (altura, período e rumo de propagação da 

onda) que também influenciam nos processos naturais como transporte de sedimentos e 

mudanças na conformação do fundo batimétrico. 

Essas avaliações das condições das ondas em áreas costeiras são essenciais para 

estimar as forças envolvidas nas linhas de costa, qual seja o limite entre o continente e a 

porção adjacente ao mar onde não há efetiva ação marinha, no alcance máximo das ondas, 

concretizando-se pela presença de falésias, no limite entre a vegetação e a praia, ou nos 

costões rochosos, ou qualquer outra feição que marque o início da área continental (Suguio, 

1992; Ângulo, 1994). 

Pode-se inferir, portanto, que o conhecimento do regime de ondas de uma região e 

a capacidade de previsão do estado de agitação marítima são de fundamental importância para 

todas as atividades ligadas ao oceano. 

Entre os vários tipos de ondas que ocorrem no oceano, estão as ondas superficiais 

de gravidade gerada pelo vento, que representam a principal e mais constante forma de 

transporte de energia no mar, exercendo um papel preponderante na determinação das feições 

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

navegação e às operações navais. 
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Ondas, em geral, nos lembra ondulações na superfície do mar, de um lago ou de 

um rio, freqüentemente com aparência de regularidade e progredindo da região de formação 

para a costa, onde, vias de regra, são dissipadas como rebentação ou refletidas parcialmente. 

As ondas próxima à costa ou em mar aberto podem ser classificadas em vaga 

(wind-sea ou sea) – as que estão na zona de geração, sendo capazes de receber energia do 

vento; e marulho ou ondulações (swell) – ondas que se propagam para fora da zona de 

geração original e/ou que não são capazes de receber energia do vento2. 

Uma vez geradas, as ondulações, como que, adquirem vida própria, sendo 

capazes de propagar-se por grandes distâncias, com pouca atenuação (Melo Filho et al., 

1993), que podem ser comparadas à metade da circunferência da Terra (Barber & Ursell, 

1948). 

A característica das ondas em sua geração dependem de 3 propriedades do vento 

próximo à superfície, que são: 1) intensidade do vento; 2) duração do período de tempo em 

que o vento sopra; e 3) pista (fetch) ou extensão da área de atuação do vento. 

Na verdade, os processos costeiros são o resultado das interações dos agentes 

dinâmicos (vento, ondas, corrente, marés e outros fenômenos), com a zona litoral, definindo 

um processo natural de transporte de sedimento litorâneo capaz de estabelecer a evolução e 

formação das linhas costeiras. 

Portanto, a ação dos ventos, combinado com a dinâmica dos oceanos – associada 

ao movimento de partículas sólidas, são fatores determinantes da transformação das linhas de 

costa ao longo do tempo. 

Efetivamente, o conhecimento dessas interações e, conseqüentemente, o domínio 

desta dinâmica costeira, redunda em estabelecer os impactos causados por obras marítimas e 

costeiras, necessárias ao desenvolvimento econômico de um povo, requerendo uma análise 

cuidadosa do impacto-benefício que uma obra assim realizada irá representar para as gerações 

futuras sob o ponto de vista de prejuízos econômicos, sociais, materiais e financeiros. 

É inescondível que a implantação de uma obra de engenharia em zona costeira 

traz riscos de impactos ambientais, obrigando aos seus responsáveis, seja a que nível for, 

                                            
2 Ondas de vento ocorrem quando o vento sopra durante algumas horas sobre uma região oceânica de muitos 
quilômetros de extensão, denominada área de geração. As rajadas de vento geram um mar agitado e irregular. 
Estas oscilações da superfície, uma vez iniciadas, continuam a se propagar através do oceano para bem longe da 
influência direta do vento. Sob essas condições as ondas são denominadas swell. Swells consistem de trens de 
onda uniformes, com período de 5 a 30 segundos. 
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público, privados ou em parceria, a promover os estudos necessários com o objetivo de 

prevenir e definir as medidas corretivas de modo a minimizar os prejuízos à população e ao 

meio ambiente, ou mesmo aos resultados pretendidos com a sua conclusão. 

Ao se implantar um terminal portuário em costas de areia, como no caso em tela, 

ter-se-á criado uma área de amortecimento energético ondulatório, gerando, assim, um 

possível local de acumulação de areia. Como o equilíbrio de uma costa se faz pela passagem 

de sedimentos ao longo da praia, quando ocorre aprisionamento destes em um ponto especial, 

tem-se, conseqüentemente, assoreamento a barlamar do molhe construído e erosões à sotamar. 

Cite-se, como exemplo deste problema, o da praia de Sukhumi Bay, figura 1, em que a linha 

de costa, num curso de sete anos, avançou cerca de 80 metros na zona de sombra do quebra 

mar e recuou, sob efeito de uma erosão localizada, à praia, a sotamar do tômbolo (Zenkovich, 

1967). 

 

Figura 1 - Mapa da Geórgia: Localização da praia Sukhumi (Fonte: Map courtesy of the 

Perry-Castañeda Library Map Collection  x). 

Durante os anos de 1991 a 1995 o INPH já realizava medições de ondas ao largo 

do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, visando estudos em modelos reduzidos para sua 

expansão. Porém, com o empreendimento do governo do Estado do Ceará na construção do 

Terminal Portuário do Pecém, desde novembro de 1995, o INPH vem realizando medições de 

velocidade e de direção dos ventos em Pecém, tendo concluído em outubro de 1997 um 

estudo naquela área costeira (área esta em que seria construído o referido terminal portuário), 

através de uma parceria firmada entre o Instituto de Pesquisa Hidroviárias – INPH e o Danish 
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Hydraulic Institute – DHI, com a apresentação do Relatório Final, sobre o título: Avaliação 

dos Impactos na Morfologia Costeira, Através de Modelagens Numéricas, Provenientes da 

Implantação do Porto do Pecém – Ce. A efetivação de estudo da área costeira para a 

construção do Terminal Portuário do Pecém só seria possível com dados de ondas desta área 

que, todavia, inexistia, pois que, até então, não havia interesse na coleta de dados daquela 

região do Pecém. 

Após analisar e comparar os diversos aspectos técnicos envolvidos para alcançar 

com êxito o estudo da área portuária pretendida, com os de outras regiões de características 

similares,  concluiu-se que, para este estudo, os melhores dados de onda, disponíveis, eram os 

do Porto do Mucuripe, situado a aproximadamente 40Km a leste do Pecém – dados de ondas 

que obtidos pelo INPH, através de um “waverider3” convencional (medidor de ondas que 

fornece a altura, o período e o comprimento da onda), onde o dado registrado é tal que a 

coexistência de ondas long period swell (ondas de longo período - swell) e short period sea 

(ondas de curto período -sea) não é descrito.  

Evidentemente, com o uso destes dados, não diretamente obtidos da região do 

Pecém, in caso, resultou em um aumento de riscos do modelo, em suas simulações, de não 

apresentar uma descrição, plenamente adequada para aquela área portuária, e que permitisse 

avaliar os Impactos Ambientais, apropriadamente, e com boa margem de garantia. Esse 

estudo realizado incluiu uma avaliação dos processos litorâneos e futuras mudanças na linha 

de costa ocasionadas pela referida obra de engenharia.  

A avaliação foi baseada em observações de campo e modelagem matemática de 

ondas, correntes litorâneas, bem como, transporte de sedimentos. 

Todavia, desde 1977, dados de ondas de alta qualidade têm sido coletados pelo 

INPH através de um ondografo directional wave rider (medidor de onda que, além dos 

elementos fornecidos pelo waverider convencional, dá a direção da onda em relação ao norte 

verdadeiro) localizado naquela área do Porto do Pecém (mais detalhes no item 6.2, figura 46) 

com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de previsão e evitar maiores obstáculos num 

processo de análise mais criterioso. 

                                            
3 Registrador de ondas (ondografo), fundeado na área marítima pretendida, o qual informa em termos on line, os 
dados de altura, período e direção das mesmas, durante 24 horas por dia. 
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Análises preliminares desses dados de onda têm mostrado que a influência swell, e 

especialmente a coexistência de swell e sea4 são importantes fatores para o transporte de 

sedimento daquela área costeira . 

Desse modo, para alcançar o objetivo do presente trabalho, teremos que 

aprofundar os entendimentos das condições de Transporte de Sedimento e da dinâmica da 

linha de costa do Pecém, com atenção especial nas variações sazonais nas condições de ondas, 

ou seja, dominância do sea ou swell, além do efeito combinado dessas duas ondas no 

transporte litorâneo e na evolução da linha de costa, bem como analisar o impacto do efeito do 

porto no transporte de sedimentos litorâneo e desenvolver relatórios sobre sustentabilidade da 

linha de costa, desta feita,  utilizando os dados ali coletados até a presente data, e comparar os 

resultados com os anteriormente obtidos com os dados do Porto do Mucuripe e do próprio 

Pecém àquela época, permitindo assim, uma avaliação dos erros e acertos decorrentes do 

estudo original sem os dados da região estudada. 

Nos estudos em modelos matemáticos para a avaliação pretendida foram 

utilizados os Softwares, LITIPACK E MIKE 21, bem como as Fórmulas de Castanho e 

Caldwell, a primeira desenvolvida para relacionar a capacidade de transporte de sedimento 

com a energia transmitida devido a arrebentação oblíqua à linha de costa e a Segunda, 

empiricamente determinada, relaciona a capacidade de transporte (vazão sólida) com a 

energia transmitida paralelamente à costa. 

1.1.  Justificativa 

Como já se disse alhures, para se obter resultados mais confiáveis, é preciso 

realizar medições por um período de tempo razoavelmente longo. Por se tratar de fenômenos 

bastante imprevisíveis, na falta de dados históricos de ondas apurados na região do Pecém, 

tornou-se necessário utilizar os registros de ondas de Mucuripe anteriores a campanha 

iniciada no Pecém, ou seja, de 1991 a 1995, juntamente com os dados posteriores já 

registrados no Pecém.  

O equipamento utilizado para aqueles registros, um Waverider Convencional, foi 

instalado na praia do Futuro e determinava apenas valores médios dos períodos de ondas. 

Algumas adaptações foram feitas para adequar esses dados ao Pecém. Todavia, desde 1997, 

                                            
4Seas: ondas sob a influência do vento na área de geração. Swell: ondas fora da área de geração  e não mais sob a 
influência do vento. 
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os dados do Pecém vêm sendo medidos com um Waverider direcional instalado a cerca de 4 

km ao largo do Pecém, numa lamina d’água de aproximadamente 17m, no ponto de 

coordenadas geográficas Lat. 03° 29’ 31” S e Long. 38° 49’ 03” W (maiores detalhes no 

tópico 6.2). 

Assim, com os dados registrados na região marítima do Pecém, é possível realizar 

novas simulações, através de modelagens matemáticas, capazes definir as condições da 

referenciada região Costeira do Pecém, independente dos registros históricos da região do 

Porto do Mucuripe. 

Ademais, passados quase 10 anos do projeto inicial da obra do Porto do Pecém, é 

possível verificar até onde o projeto referido foi exato nas suas previsões. 

É por isso que o INPH vem acompanhando os resultados das alterações da linha 

de costa do Pecém desde a fase do projeto de construção do Porto do Pecém, tendo sido 

apresentados diversos relatórios, os quais servirão de subsídios à elaboração deste trabalho. 

1.2. - Objetivos Gerais 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o conjunto de dados na 

região costeira do Pecém, através de simulações matemáticas com os softwares LITPACK, 

MIKE21, CALDWELL e CASTANHO, estudando as mudanças no equilíbrio dinâmico da 

linha de costa da mencionada região (além de comparar e observar a evolução dos resultados 

obtidos com os vários métodos matemáticos aplicados) onde foram utilizados parte dos dados 

do Porto do Mucuripe, com o objetivo de estabelecer um maior controle nos possíveis danos 

ambientais causados por esta estrutura portuária.  

Espera-se desenvolver uma metodologia que permita o estabelecimento de 

condições para identificar, analisar e prevenir, com antecedência, as possíveis alterações 

naquela região costeira. 

1.2.1. - Objetivos específicos 

Em decorrência, teremos que estudar possíveis mudanças no equilíbrio dinâmico 

da linha de costa da região do Pecém; Estabelecer um melhor entendimento das condições de 

transporte de sedimentos da região do Pecém; Estudar a contribuição desta taxa de sedimentos 

na dinâmica da linha de costa; Verificar e analisar o impacto da estrutura portuária no 

transporte de sedimentos, bem como analisar a influência deste impacto na dinâmica costeira 
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O aprofundamento dos entendimentos das condições de Transporte de Sedimento 

e da dinâmica da linha de costa do Pecém, será estabelecido com atenção especial nas 

variações sazonais nas condições de ondas, ou seja, dominância do sea ou swell, além do 

efeito combinado dessas duas ondas no transporte litorâneo e na evolução da linha de costa; 

1.3 – Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado em 6 (seis) capítulos, assim distribuído: 

1 – Introdução. Descreve em linhas gerais o desenvolvimento desta tese, 

apresentando sua justificativa e seu objetivo, bem como discorre sobre a sua organização. 

2 – Revisão Bibliográfica. Neste capítulo apresentamos uma revisão bibliográfica, 

com referências históricas local e mundial, presente e passado, dos procedimentos, 

planejamentos e processos em projetos de proteção de costas marítimas, demonstrando a 

suficiência das formulações básicas de engenharia costeira, necessária para produzir um 

produto final aceitável de estudo e avaliação dos impactos causados devido a dinâmica 

costeira. 

3 – Fundamentos e Classificação das Ondas. Neste capítulo apresenta-se uma 

introdução básica sobre a teoria das ondas de superfície e internas presentes no mar, com o 

fito de permitir uma melhor compreensão aos estudos, análise e discussões deste trabalho e, 

assim também, as teorias e formulações matemáticas básicas da dinâmica costeira. 

4 – Considerações sobre o Transporte Litorâneo de Sedimentos. Tecem-se 

diversas considerações em relação ao transporte de sedimentos, destacando o grande desafio 

enfrentado tanto pelos políticos quanto pelos técnicos, engenheiros e cientistas que atuam 

neste segmento da dinâmica marítima. Assim, são descritos a caracterização do ambiente e os 

processos atuantes, responsáveis pela dinâmica costeira e conseqüente modelagem das linhas 

de costa. 

5 – Metodologia. Apresentam-se as fases seguidas para o desenvolvimento deste 

trabalho, a localização e caracterização da região em estudo, os métodos numéricos e 

programas utilizados na modelagem e simulação da linha de costa do Porto do Pecém, 

tecendo, sob o ponto de vista da evolução, comparação com os métodos Castanho e Caldwell. 

6 – Resultados e Discussões. Apresenta os resultados deste estudo para a dinâmica 

da linha de costa da região portuária do Pecém, bem como faz uma comparação com a sua 

evolução ocorrida desde o momento inicial da construção do Terminal Portuário do Pecém, 



 

 

26

mostrando, assim, as transformações que ocorreram com o transporte de sedimento em dois 

períodos de estudo, antes e depois do embarcadouro provisório. 

7 – Conclusões e Recomendações. Apresenta as conclusões desta pesquisa, 

tecendo algumas considerações e propondo algumas recomendações. 

8 – Referências Bibliográficas. Apresenta parte da literatura utilizada durante os 

estudos e preparação da presente pesquisa. 

Anexos – Elementos utilizados durante os trabalhos desta pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Qualquer um que esteve na praia e sentiu nos pés a areia movendo-se entre seus 

dedos sabe que as ondas e as correntes que alcançam a linha de litoral, shoreline, podem 

facilmente mover a areia. Estes movimentos causam erosão e engordamento das praias 

fazendo com que se corroam e reconstruam-se. Nossa falta de compreensão consiste 

exatamente em saber como este acontecimento tem limitado a habilidade de cientistas e 

engenheiros litorais de simular o ciclo natural da praia. Em conseqüência, as predições a 

respeito do impacto do próximo evento fortuito ou de força maior seguinte (provocado por 

obras costeiras ou naturais) ou do movimento em longo prazo da costa natural não são tão 

boas quanto se necessitam que sejam, afetando decisões de gerenciamento costeiro. Faz-se, 

portanto, evidente a necessidade de conhecimento do que faz um grão de sedimento mover-se 

e aonde ele vai! Portanto, tem-se neste capítulo o propósito de fornecer uma revisão 

bibliográfica dos procedimentos, planejamentos e processos em projetos de proteção de costas 

marítimos, demonstrando a suficiência das formulações básicas de engenharia costeira, 

necessárias para produzir um produto final aceitável de estudo e avaliação dos impactos 

causados devido à dinâmica costeira. 

2.1 A História da Engenharia Costeira e Formulações Básicas. 

Encontram-se na obra Coastal Engineering Manual (CEM) trabalho de grande 

repercussão e reconhecimento, poder-se-ia dizer, primaz, da qual se obteve parte dos escritos 

aqui apresentados, neste particular, para a elaboração deste capítulo, informações que se 

encontram no capítulo 3, parte I, daquela publicação, que trata da história da engenharia 

costeira (History Coastal Engineering), de 30 de abril de 2002 e que, evidentemente, foram 

aproveitadas. 

Estudos a respeito de transporte de sedimentos vêm sendo realizados há algum 

tempo com o intuito de estabelecer fórmulas teóricas que permitam calcular o seu valor a 

partir de dados relativos às ondas que atacam zona costeira e características morfológicas da 

praia. 

A combinação das ações oceânicas, definidas pelas correntes marítimas, pelas 

ondas incidentes, pelo movimento das marés, bem como, pela incidência dos ventos, define 

um processo contínuo de transporte de sedimento ao longo da linha de costa capaz de 

estabelecer a evolução e transformação desta região costeira. 
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Essa dinâmica dos oceanos, associada aos movimentos de material sólidos por 

ação dos ventos, tem determinado significativa transformação das linhas de costa, nos 

continentes, em uma escala de tempo bem definida. 

Considerando que a presença desses parâmetros marítimos é mais intensa para 

diferentes regiões do planeta, há de se esperar que sua influência no transporte litorâneo de 

sedimentos seja também mais intensa, para diferentes zonas litorâneas.  

Entretanto, independente do local, há uma interação entre os oceanos e os 

continentes o qual se estabelece numa escala própria de tempo na dinâmica costeira dos 

continentes. 

Conhecer e dominar este processo costeiro implica em estabelecer um domínio 

completo dos impactos causados pela presença física das mais variadas obras marítimas, 

como também de construção costeira, o que representa um dos grandes desafios encontrados 

pelos engenheiros e cientistas que tratam de resolver problemas relacionado com a dinâmica 

costeira.  

Há uma significativa diversidade de interferência e formação de costas marítimas 

no Brasil devido ao transporte de sedimentos decorrente da dinâmica costeira, modificando, 

temporariamente, a formação da linha de costa, praias, ilhas e, até mesmo, no comportamento 

do fundo do mar. Conseqüentemente, torna-se necessário desenvolver projetos de engenharia 

costeira e políticas estratégicas que possa manter sob controle as mudanças de condições 

próprias de cada região. 

A história da engenharia costeira remonta de antes do velho mundo às margens do 

Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Os relatos sobre engenharia costeira 

e portos tiveram início a partir do desenvolvimento do comércio marítimo, provavelmente 

antes do período de 3.500 Antes de Cristo. 

O comércio marítimo teve fundamental importância cultural e de crescimento da 

civilização, e a expansão da navegação e comunicação direcionaram a prática da engenharia 

costeira. Durante essa era, a utilização de mão de obra escrava, em larga escala, permitiu que 

instalações portuárias (diques, embarcadouros, quebra-mar, e outros trabalhos portuários) 

fossem construídas manualmente e, freqüentemente, em grande escala, tal como outras obras 

monumentais da época: pirâmides, templos e palácios. 

Algumas dessas obras são ainda visitadas, enquanto outras estão sendo estudadas 

por arqueólogos. Muitas dessas instalações portuárias desapareceram com a queda do Império 
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Romano, outras devido a terremotos, ficando soterradas, outras submergiram e foram cobertas 

pelo lodo, ou até mesmo as que se perderam por falta de manutenção. Presentemente, 

arqueólogos, usando técnicas modernas de inspeção, escavação, e de recuperação de 

documentos, têm revelado algumas das sofisticadas técnicas de engenharia utilizadas nestas 

obras. Interessantes técnicas construtivas têm aparecido e estão reaparecendo em projetos 

atuais de obras costeiras. Comumente, as instalações portuárias da Antigüidade eram bem 

planejadas e seus diques eficientemente localizados ou quebra-mar para proteção e um cais ou 

dique (porto) para receber navios, elementos, em geral, incluídos em modernos portos (Quinn, 

1972). 

Literaturas Gregas e Latinas, escritas por Herodotus, Hosephs, Suetonuus, Pliny, 

Appian, Polibus, Strabo, e outros, proveram descrições, sucintas, de obras costeiras. Elas 

mostram a habilidade do velho mundo em compreender e manipular vários fenômenos físicos, 

complexos, utilizando uma quantidade limitada de dados e ferramentas de cálculo simples. 

Apesar das dificuldades tecnológicas da época, conseguiram compreender vários fenômenos 

físicos, como, por exemplo, a ligação de causa e efeito entre correntes do mediterrâneo, os 

ventos padrões e as ondas de vento (Franco, 1996). 

Do exposto, é possível se inferir que antigamente os portos eram escolhidos de 

forma a permitir ancoradouros naturais, em locais de condições geográficas favoráveis, como 

na foz de um rio, atrás de penínsulas, enseadas, etc., e que, pequenos quebra-mares eram, 

eventualmente, acrescentados para melhorar a proteção natural. Ademais, os portos, usados 

para embarque e desembarque de marcadorias e acesso a água fresca, eram espaços fechados 

para acomodar com segurança as embarcações a vela, evidentemente, com baixa velocidade. 

Segundo Frost, portos, na Antigüidade, podem ser divididos em três grupos, de 

acordo com sua estrutura padrão e o desenvolvimento da engenharia (Frost, 1963). 

a) Os mais antigos, em formações naturais com banco de areia (ou recifes) – zona frontal, 

offshore, a pouca distância da praia eram adaptadas para dar proteção aos hábeis práticos 

que dirigem as embarcações a ancorar. 

b) Um segundo grupo, paredes verticais eram construídas em rasos para servir de quebra mar 

e diques. Portos desse tipo ficavam em praias protegidas, e freqüentemente eram 

conectadas ao sistema de defesa da cidade (por exemplo, o antigo Tyre na costa 

Libanesa). Em geral, o tráfico era fechado (using chains) com correntes para evitar a 

entrada de navios inimigos. (Franco, 1996) 
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c) O terceiro grupo, foram portos que eram impostos em costas planas com a utilização da 

inovação como o engenhoso e aperfeiçoado cimento hidráulico. Projetos como esses 

requeriam engenharia, construção, e recursos financeiros do império. 

Evidências arqueológicas e documentos mostram que ambos, Tyre, figura 2, e 

Sidom, foram grandes e prósperos portos da idade do bronze da era Romana (Frost, 1963). 

 

Figura 2 - Porto de Tyre, início do século XXI. 

A origem do quebra-mar é desconhecida, porém, os Egípcios construíram obras 

como estas no rio Nilo por volta de 2.500 a.C (Inman, 2001). 

Conta a História que na cidade de Alexandria, considerada principal porto do 

norte do Egito, localizada no delta do Rio Nilo, numa colina que separa o Lago Mariotis do 

Mar Mediterrâneo, sempre existiram dois portos, dos quais o ocidental é o principal centro 

comercial, com instalações como a alfândega e inúmeros armazéns. Alexandria foi fundada 

em 332 a.C., por Alexandre Magno, para ser a melhor cidade portuária da Antiguidade. O 

porto foi construído com um imponente quebra-mar que chegava até a Ilha de Faros, onde foi 

erguido o famoso Farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo. (Fonte: 

http://www.aprendebrasil.com.br/noticiacomentada/020405 not01.asp). 

Franco assinala que provavelmente o mais sofisticado porto feito pelo homem 

nesta era foi o primeiro a ser construído na Alexandria (Egito) construído a Oeste da Ilha 

Phoros por volta de 1.800 A. C. por Minoans. (Franco 1996, Empereur 1997). 

Historicamente conhecido como “the Great Harbor”, este porto oriental na 

Alexandria foi, antigamente o principal porto do Egito, figuras 3 e 4. Nos dias atuais, é usado 

principalmente para propósitos de recreação, e como marina para botes de pesca.  
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Figura 3 - Porto em Alexandria – Egito. Foto tirada no final do século vinte. 

 

Figura 4 - Porto em Alexandria – Egito. Foto tirada ainda no século dezenove. 

Os Romanos introduziram muitas inovações revolucionárias em projetos de 

portos. Eles aprenderam a construir paredes sob as águas e a construir sólidos quebra mares 

para proteger portos expostos. Eles usaram juntas de metal e braçadeiras (“clamps”) para 

manter afastados blocos vizinhos unidos e foram-lhe creditado a descoberta do cimento 

hidráulico. Embora tenha registrado seu uso pelos Gregos muito antes dos Romanos (Frost, 

1963). Outra técnica avançada usada em aplicações sob as águas foi a “water floating cellular 

caisson” (caixa d’água flutuante impermeável), precursor do moderno monolítico quebra mar 

(Franco 1996).  
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Já na era moderna, após a queda do Império Romano, houve um grande hiato na 

tecnologia costeira e engenharia marítima através da Europa, com raras exceções, Veneza, 

figura 5, construída sobre as águas foi uma das poucas áreas costeiras populada que continuou 

prosperando e desenvolvendo a evolução em proteção costeira (Franco 1996), para ilustrar 

apresenta-se uma figura do porto de Veneza , figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5 - Veneza – Itália: vista superior. 

A proteção contra o mar era tão vital para os Venezianos que de 1282 a 1339 

foram criadas várias leis proibindo cortar ou queimar árvores ao longo da costa, remover areia 

ou vegetação das praias ou dunas , ou exportar materiais usados na proteção contra as ondas 

(shore protection), entre outras (Franco 1996). 

A era da Renascença (por volta do século XV a XVI) foi um período de despertar 

da ciência e tecnologia inclusive no campo da engenharia costeira. Enquanto o básico para 

projeto e construção foi desenvolvido pelos Romanos, o grande salto tecnológico deu-se pelo 

desenvolvimento e nascimento da ciência hidráulica, inclusive a hidráulica marítima  (Franco, 

1996). 
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Figura 6 - Porto de Veneza – Píri Reis: Acervo de Levis Litz 

(http://www.fotoserumos.com) 

A primeira e única escola de hidráulica a existir antes da metade do século XVII 

foi a “Italian School of Hydraulics”. Leonardo da Vinci (1465 – 1519), com sua conhecida 

capacidade no campo da experimentação, baseado em observações sistemáticas de fenômenos 

naturais amparado em seu raciocínio, inteligência e criatividade intuitiva, pode ser 

considerado o precursor da hidrodinâmica, com idéias e soluções avançadas e de aceitação 

comum por mais de três séculos a sua frente. Algumas dessas descrições sobre o movimento 

das águas são qualitativas, mas são, contudo, geralmente tão corretas que alguns de seus 

projetos podem, proveitosamente, ser incluídas em textos de moderna hidrodinâmica costeira. 

Suas avaliações quantitativas, formulações matemáticas e resultados estavam muito além da 

capacidade cientifica da época. Provavelmente, da Vinci tenha sido o primeiro a descrever e 

testar muitas técnicas experimentais agora empregadas nos mais modernos laboratórios de 
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hidráulica. Para visualizar o campo de fluxo, ele usou partículas suspensas e corantes em 

tanques de água feitos de vidro, e fundos móveis, ambos na água e no ar. O movimento da 

cinemática para a dinâmica impossível de provar até a teoria da gravitação ser desenvolvida, 

cerca de dois séculos após, por Sir Issac  Newton (Fasso, 1987). 

Após o período da Renascença, embora tenha ocorrido grande progresso na área 

científica, pouco se fez na área de construções de portos.  Com a navegação global seguiram-

se as descobertas das Américas, Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, entre outras no mundo, 

seguido de migração e colonização. Para proteger essas novas colonizações, foram 

construídos numerosos fortes nas suas costas, que, enfim, constituíam-se um porto por 

extensão e assim, também, não deixavam de ser obra costeira, incluindo escavações de canais 

e bases portuárias, a construção de moles para proteger a entrada do canal, lojas, etc. 

No decorrer dos séculos XVII e XIX, avanços na navegação, o advento dos 

engenhos a vapor, descobertas de novas rotas comerciais, a expansão do Império Britânico 

através de suas colônias, e outros fatores, contribuíram para a revitalização da navegação por 

mar, com novas rotas comerciais, resultando em um renovado interesse em obras portuárias. 

Assim, devido ao aumento no volume de produtos comercializados, mais embarcações se 

faziam necessárias e novos navios, com maiores dimensões e mais largos, começaram a ser 

construídos, tornando necessário um melhoramento nas facilidades portuárias. Todos estes 

fatores contribuíram para um novo crescimento das obras em portos no mundo, desde os 

tempos da era Romana, e, exceto pela interrupção causada por duas guerras mundiais, os 

avanços em obras portuárias continuaram a crescer desde então (Quinn, 1972). 

Os Estados Unidos da América (U.S.A.), em junho de 1775, criou a U. S. Army 

Corps of Engineers (USACE) responsável por uma grande variedade de projetos civis e 

melhoramentos nas rotas marítimas, portos, e sistemas de navegação (Parkman, 1978). 

Atualmente, escritórios da USACE e um grande número de empregados civis do 

governo, mantêm um sistema de navegação para mais de 40.000 km (25.000 milhas). 

Diversas passagens e embarcadouros utilizados por navegações comerciais nos Estados 

Unidos são protegidas e estabilizadas por duras estruturas, muitas delas construídas pela 

USACE e governo local (Hillyer, 1996).  

A história dos portos é, em grande parte, a própria história da civilização. 

(Morgan, 1952). A busca do conhecimento no campo da engenharia costeira, historicamente, 

com comprovação de obras portuárias de época, até mesmo de antes da era cristã, no 
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Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico (Quinn, 1961), tem sido desenvolvida até a 

atualidade para a solução das dificuldades impostas nesse campo da engenharia, resultando, 

nas décadas recentes, em um grande avanço através da pesquisa matemática e ensaios em 

laboratórios, modelos de portos e estruturas marítimas testados em escalas reduzidas, 

permitindo uma melhor avaliação dos seus comportamentos. 

As necessidades de se construir novas e modernas estruturas portuárias se 

apresentam como estratégia de fundamental importância no desenvolvimento de um país. O 

porto comercial, por onde escoam ou entram os passageiros e os produtos do comércio e das 

industrias de petróleo e siderúrgicas, entre outras, é o elo entre a viação marítima e as redes 

ferroviárias, rodoviárias e fluviais para que as mercadorias importadas e exportadas fluam 

com rapidez, segurança e economia. 

No Brasil, carente de locais abrigados, os portos implantados em mar aberto 

provocaram grandes impactos físicos, por erosão e assoreamento, ignorados pelas autoridades 

da época, mesmo detectados nos moldes físicos.  

Normas e atribuições regulamentando a construção de obras costeiras e 

responsabilizando o causador do impacto erosivo ou de engordamento da costa, somente 

foram introduzidas na legislação brasileira e na atuação do Governo Federal, após a 

ocorrência de problemas relacionados com a implantação de portos costeiros. 

As obras costeiras existentes ao longo do litoral brasileiro datam de mais de 50 

anos, época em que a Engenharia Costeira ainda estava incipiente.  

A este respeito, leia-se trecho escrito por Isaac Frank Katan, extraído do endereço: 

http://avante-camarada.tripod.com/id9.html, a seguir, Decreto Real de S.A.R. Regente o 

Príncipe Dom João, 28 de Janeiro de 1808 e, dado a seu valor histórico, transcreve-se na 

integra, todavia, pode o leitor eximir-se da sua leitura se assim o queira: 

“Com o mais ousado golpe de astúcia executado por um Chefe-de-

Estado Europeu ao conquistador Napoleon Bonaparte, a Real Corte Portuguesa 

transfere-se para o Brasil numa longa jornada que levou grande tempo para ser 

tomada a decisão correta e pouquíssimo tempo para o embarque definitivo. A 

travessia fora difícil, a Real Esquadra Portuguesa fora acompanhada por uma 

divisão naval inglesa como parte do acordo de escolta assinado pelo Príncipe 

Regente D. João e o governo inglês. 
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A travessia, como disse antes, fora difícil: comida e água racionados, 

agravados pela violenta tempestade, que dividiu a esquadra. Depois de um mês e 

meio de viagem, parte da esquadra que trazia o Príncipe-Regente aportou à 

Bahia, enquanto os navios restantes seguiram para o Rio de Janeiro. 

O Príncipe e seus ministros foram muito bem recebido em Salvador. 

Como era a primeira vez que um Soberano vinha ao Brasil, o fato despertou 

grande entusiasmo em todo o povo baiano. 

No dia 28 de janeiro de 1808, Sua Alteza Real Regente assinou a lei 

decretando abertos os portos brasileiros às Nações amigas, aceitando conselho 

do grande economista baiano José da Silva Lisboa (futuro Visconde de Cairú), 

que chegara a participar da Conjuração de 1798. 

A abertura dos portos pôs fim ao longo monopólio comercial 

português exercido sobre o Brasil, causando já vários problemas, dos quais o 

mais importante fora a Revolta de Beckman, no Maranhão. Assim, o ato do 

Príncipe Regente Dom João constituiu um passo decisivo e irremediavelmente 

positivo para o Brasil sair de sua condição de colônia. Realmente, o 

estabelecimento de relações comerciais diretas com outros países serviu para 

aumentar a prosperidade nacional. 

Apesar dos pedidos do povo baiano para que permanecesse em 

Salvador, o Príncipe Regente seguiu viagem para o Rio de Janeiro, pois esta era 

a Capital do Vice-Reino, e onde já se encontrava quase toda a Real Corte e seus 

auxiliares de governo. Recebido calorosamente pelos fluminenses (assim eram 

chamados os cariocas, naquela época), o Príncipe Regente e Sua Real Família 

acomodaram-se na Quinta da Boa Vista, que lhe foi cedida por um comerciante 

português muito rico. Com o passar do tempo, essa propriedade foi incorporada 

ao patrimônio da Coroa, tornando-se, após a Independência, a Residência da 

Família Imperial. Atualmente, a Quinta da Boa Vista abriga um importante e 

vasto Museu Histórico. Quanto aos outros membros da Corte, estes se instalaram 

em residências particulares requisitadas. 

A vinda de D. João trouxe muitos melhoramentos para o Brasil. Um 

dos mais importantes foi, sem dúvida, a abertura dos portos acima mencionada, 

que ensejou o desenvolvimento do comércio brasileiro, com a importação e a 

exportação, e que, hoje, representa cerca de 95% de todo o comércio exterior do 

Brasil. Houve também muitas outras medidas de grande alcance, a saber: 
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Criação da Imprensa Régia, que trouxe a primeira oficina tipográfica para o 

Brasil. Até então nosso país não tinha permissão para imprimir qualquer coisa 'in 

locus' - tudo vinha de Lisboa. Logo surgiu o primeiro jornal brasileiro, que se 

chamou Gazeta do Rio de Janeiro; do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Rio 

de Janeiro, como capital do então Vice-Reino do Brasil e desde agora Capital do 

Império Português de aquém e de além mar, passou então a contar com um 

bonito processo de reurbanização jamais visto, onde a população, além de dar 

belos passeios, poderia conhecer diversas espécies de plantas, inclusive 

medicinais; fundou-se a Casa da Moeda, o que permitiu, ao Brasil, cunhar as 

moedas que circulariam não somente em seu próprio território, senão em todas 

as outras colônias ultramarinas; instalação do Real Gabinete Português, 

biblioteca pública, com os livros que puderam ser trazidos da Biblioteca Real de 

Queluz, e posteriormente com os editados no Brasil; fora criada a Academia Real 

Militar, hoje sediada na Cidade de Resende, com a finalidade de preparar os 

futuros oficiais do então Real Exército Brasileiro em formação; qualquer 

indústria poderia e deveria se instalar somente em território brasileiro. Esse ato 

revogou o Alvará de 05 de janeiro de 1785, assinado pela própria mãe do 

Príncipe Regente, a Sua Majestade Dona Maria I, que aconselhada por seus 

ministros em Lisboa, proibira terminantemente os estabelecimentos industriais no 

Brasil. Assim, a indústria brasileira conseguiu desenvolver-se timidamente, até 

devido à concorrência feita pelos produtos ingleses aqui comercializados. 

E mais: Criação de uma Fábrica de Pólvora e do Real Arsenal de 

Marinha, destinados a fabricar armamentos e munições para a Marinha e o 

Exército Reais; da Escola de Cirurgia da Bahia. Com a fundação desse 

estabelecimento de ensino, os brasileiros que quisessem estudar Medicina não 

mais precisariam viajar a Europa; do Real Teatro São João. Com essa 

providência, o Príncipe Regente que era um grande apreciador de música, dotou 

o Rio de Janeiro, agora capital do Império Português, de toda uma infra-

estrutura onde se pudessem organizar apresentações de arte e outras mais; 

fundações da Real Academia de Belas Artes (com contratação de numerosos 

artistas franceses, que vieram ensinar desenho e pintura no Rio de Janeiro - a 

Missão Francesa) e do Banco do Brasil, que foi nosso primeiro estabelecimento 

de crédito, além da celebração, em 1810, com a Inglaterra, de dois tratados: um 
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de Aliança e Amizade e outro de Comércio e Navegação, que favoreceram 

bastante o comércio inglês e brasileiro”. 

 

A propósito segue-se excerto do livro o Brasil e o Mar no Século XXI (O Brasil e 

o Mar no Século XXI, 1998), que embora longo, porém, dado a seu interessante aspecto 

histórico, transcreve-se na integra: 

“A capacidade industrial adquirida pelo Brasil ao longo dos anos o 

faz ocupar posição de interesse no contexto internacional”. 

Os portos brasileiros permaneceram legalmente fechados até 1808, 

quando o Príncipe Regente D. João assinou decreto determinando sua abertura 

às nações amigas. Até aquele momento, não havia interesse da Corte Portuguesa 

em permitir liberdade comercial à colônia de além-mar, e as mercadorias 

brasileiras eram comercializadas através do porto de Lisboa. 

Com a abertura dos portos no início do século passado, ficou clara a 

importância da navegação para a economia do País, em particular seu papel no 

fluxo de comércio exterior. A partir de 1930, leis e práticas equivocadas 

provocaram o emperramento da atividade portuária, dificultando e encarecendo 

sua operação, com sérias conseqüências para o comércio exterior, dependente em 

95% da via marítima, e praticamente inviabilizando a cabotagem. 

Deve-se ressaltar que há diversos órgãos de governo que intervêm 

indiretamente nas operações dos portos, mas cuja influência direta se faz sentir 

no rendimento da atividade portuária e, conseqüentemente, no custo final daquela 

atividade. – ministérios da saúde e justiça (policia federal), fazenda (receita 

federal), agricultura, etc. 

Os portos, até boa parte do início deste século (XXI), não possuíam 

muito espaço para atracação dos navios e estes permaneciam a maior parte do 

tempo fundeados, recebendo mercadorias ou desembarcando-as por meio de 

embarcações menores.  

O porto organizado no Brasil surgiu nos primórdios do século XX, há 

3 de novembro de 1911, com a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, 

primeiro órgão responsável pela política portuária nacional. Transformada em 

1932 no Departamento Nacional de Portos e Navegação (DNPN), assim 
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permaneceu até 1943, sendo então substituído pelo Departamento Nacional de 

Portos, Rios e Canais (DNPRC). Em 1963, foi criado o Departamento Nacional 

de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN), como autarquia federal. 

Há 2 de janeiro de 1976, os portos públicos, até então administrados 

pelos Estados, por empresas estaduais ou concessionárias privadas, sob 

autoridade reguladora do DNPVN, passaram ao controle centralizado de uma 

holding, a Empresa Brasileira de Portos S/A (PORTOBRAS), empresa pública de 

direito privado, vinculada ao Ministério dos Transportes, por força da lei 6.222 

de 10 de julho de 1975. O sistema portuário nacional formado por mais de trinta 

portos públicos, administrados pelas Companhias Docas (CDs), dentro da 

estrutura da PORTOBRAS, e por meio de concessionárias privadas ou vinculadas 

diretamente ao Ministério dos Transportes, responsável pelos portos públicos, 

cuja vinculação àquelas companhias decorria do critério de menor distância 

física. Essa situação perdurou até 16 de março de 1990, quando a PORTOBRAS 

foi extinta. 

A administração dos portos e hidrovias, até 1990, foi totalmente 

realizada pela PORTOBRAS. Essa empresa pública detinha controle completo 

dos programas de investimento, orçamento e políticas tarifárias, além do 

gerenciamento o pessoal. Em termos operacionais havia uma burocracia 

exagerada, muito comum na administração pública brasileira, que sofria 

influência política excessiva na distribuição de recursos e no estabelecimento de 

prioridades, além do elevado grau de corporativismo. 

Com a extinção da PORTOBRAS, a atribuição e a competência para 

realizar e executar obras de expansão (CASTRO, 1992) passou a ser das CDs. 

Desde então, os recursos para tal fim tornaram-se ainda mais escassos, refletindo 

a situação econômica nacional”. 

 

Dentro deste contexto ressaltamos as grandes alterações encontradas na atualidade 

no litoral que margeia a cidade de Fortaleza, causadas pela presença física do Porto do 

Mucuripe. 

A construção do Porto do Mucuripe deu início á criação da engenharia costeira no 

Brasil trazendo, todavia, um processo de degradação do litoral (degradação ambiental) com 
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alterações morfológicas apresentadas no litoral de Fortaleza já atingindo cerca de 6 milhões 

de m2 de terrenos costeiros, erodidos ao longo de 30 km de extensão, despertando interesse 

aos estudiosos de Hidráulica Costeira (Valentin, 1994). 

Encontram-se no  Site oficial do porto de Mucuripe – Companhia Docas do Ceará, 

http://www.docasdoceara.com.br/historico-porto.asp, um histórico do Porto do Mucuripe, em 

Fortaleza, Ceará, ilustrado com fotos antigas, da época do porto, fotos 7 a 11, in verbis: 

 

Figura 7 - Construção do Porto do Mucuripe - Fortaleza, Ceará.  

 

Figura 8 - Antigo Porto do Mucuripe. 
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Figura 9 - Construção da Estação de Passageiros do Porto do Mucuripe. 

 

Figura 10 - Atracagem do Vapor Bahia. Porto do Mucuripe. 

 

Figura 11 - Vista do Píer Petroleiro. Porto do Mucuripe, Fortaleza, Ceará. 

A história do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, assim é contada pela Companhia 

Docas do Ceará: 
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“O antigo Porto de Fortaleza estava situado na região central da 

cidade, próximo ao Monumento do Cristo Redentor e à Catedral de Fortaleza. 

Os técnicos que primeiro estudaram as condições do antigo Porto de 

Fortaleza propuseram a construção de um quebra-mar sobre os recifes do porto e 

sobre a praia, e de cais ou molhes para acostagem dos navios. Aconselharam o 

aprofundamento do Canal da Barreta, destruindo-se, caso necessário, uma parte 

dos recifes, de maneira a aumentar a velocidade das correntes, evitando o 

assoreamento no porto. 

Em 1875, Sir John Hawkshaw, seguindo as idéias de Zózimo Barroso 

e Ch. Neat, propôs a construção de um quebra-mar de 670 metros de 

comprimento, no antigo porto, ligado ao litoral por uma ponte de acesso. A 

construção do quebra-mar foi iniciada somente em 1887, devido às grandes 

dificuldades para obtenção da pedra necessária às obras. Entretanto, a sua 

execução foi prejudicada pelo acumulo de areia causada pela ação dos ventos, na 

bacia abrigada pelo quebra-mar. 

Em 1897, essas obras foram suspensas, quando o quebra-mar já 

alcançava 432 metros. Devido ao fracasso do plano Hawkshaw, as condições de 

serviço de embarque e desembarque no antigo porto tornaram-se intoleráveis 

para os viajantes e para o comércio. 

Em 1908, uma comissão chefiada pelo engenheiro Manoel Carneiro 

de Souza Bandeira procedeu a minuciosa e completa pesquisa no antigo porto e 

na Enseada do Mucuripe, para levantamentos topohidrográficos e para estudo do 

regime dos ventos, das marés, das correntes e dos movimentos das areias.  

Em 1910 foi publicado relatório no qual o engenheiro Souza Bandeira 

apresentava os resultados de todos os trabalhos realizados na Ceará e do estudo 

para desenvolvimento de um projeto de melhoramento do antigo porto. 

Em 1918, o Ministro da Viação e Obras Públicas sustentou a urgente 

necessidade de execução de obras para melhoramento do Porto de Fortaleza, 

uma vez que a condições de embarque e desembarque de passageiros e de 

mercadorias tornavam-se cada vez mais difíceis e perigosas. Era, então, propicia 

para executar as obras de melhoramento do porto, segundo o plano elaborado 

pelo engenheiro Souza Bandeira, mas, em conseqüência da elevação de salários e 
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preços de materiais de construção verificados na época, tornou-se inviável a 

realização desse empreendimento. 

Também nessa época, o engenheiro Lucas Bicalho, que dirigia a 

Inspetoria de Portos, cogitou da implementação de um outro plano de 

melhoramentos menos dispendiosos, semelhante ao Hawkshaw, que satisfizesse a 

condição de oferecer uma suficiente extensão de cais, bem preparado, até 8 metro 

de profundidade. 

Em 1920, através do Decreto nº 14.555, foi aprovado o projeto 

organizado pela Inspetoria de Portos, e já no ano seguinte foi contratada a firma 

Norton Griffths, sob administração, para executar as obras. Os trabalhos tiveram 

andamento em 1922 e 1923, mas foram suspensos logo depois por motivos 

administrativos diversos. 

Em 20 de dezembro de 1933, através do Decreto nº 23.606, foi 

outorgada ao Governo do Estado do Ceara a concessão era de 60 anos, contados 

a partir da data de registro do contrato de concessão no Tribunal de Contas da 

União.  

O Decreto nº 504, de 7 de julho de 1938, modificou o Decreto nº 

23.606, na parte referente à localização da construção do porto, transferindo 

para a Enseada do Mucuripe. 

Em 1939, foi instalado o canteiro de obras para implantação da infra-

estrutura do primeiro trecho de cais. As primeira funções executadas pela 

Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas – CIVILHIDRO, 

resultando dessa empreitada a incorporação de 426 metros de cais acostável ao 

Porto de Fortaleza. 

Em 1952, foram construídos parte do primeiro trecho do cais de 6 

metros e os armazéns A-1 e A-2. 

Em 1993, deu-se a atracação do Vapor Bahia, primeiro navio a 

atracar no novo Porto de Fortaleza. 

No decorrer do ano de 1964, deu-se a construção do armazém A-3, 

bem como foram iniciados os trabalhos de construção da estação de passageiros, 

do muro de fechamento e do cais 8 metros de profundidade. 
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Em 1968, foram inaugurados o armazém A-4, o prolongamento do 

cais de 10 metros de profundidade e a “Estação de Passageiros” . 

No ano de 1980, foi inaugurado o cais pesqueiro, em 28 de janeiro de 

1982 foi inaugurado o píer petroleiro do porto e em 1984 o armazém A-5”. 

 

Fatos de muita relevância que mostram aspecto histórico da região costeira de 

Fortaleza podem ser encontrados no trabalho elaborado pela Associação Técnico-Científica 

Engenheiro Paulo de Frontin – ASTEF, sediada em Fortaleza, Projeto de Recuperação da 

Praia a Barlamar da Barra do Ceará, no trecho localizado entre os dois primeiros espigões da 

praia referida. Em síntese, esse trabalho apresenta os seguintes trechos históricos, quadro 1: 

Quadro 1 - Trechos Históricos Relacionados ao Porto do Mucuripe 

Data Descrição 

1849 Projeto do Engenheiro Gouveia da 
construção de uma obra na costa de 
Fortaleza para fins de embarque e 
desembarque de pessoal e mercadorias, 
consistindo de um trapiche sobre estacas, 
avançando para o mar em forma de ponte. 

1857 Construção de um trapiche para embarque e 
desembarque de mercadorias, localizado na 
praia Formosa. 

1886 Construção de um quebra mar na costa de 
Fortaleza, projeto do Engenheiro Sir John 
Hawkshaw. 

1940 Início das obras do porto do Mucuripe, que 
se estenderam até 1946. 

 

A construção do Porto do Pecém (figura 12), considerado um dos portos mais 

modernos do Brasil, no ano de 2005, o que mais exportou produtos com maior valor 

agregado, e um dos maiores exportadores que usa contêineres. Este porto trouxe, além de 

novos empregos, novos produtos que entraram na pauta de exportação (Fonte: Jornal O 

POVO, Fortaleza, 19 de dezembro de 2005). 
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Figura 12 - Vista Aérea do Porto do Pecém – Ênfase do Quebra-Mar. 

O Porto de Pecém, com suas obras iniciadas em 1996, teve sua primeira operação 

oficial em novembro de 2001, mas oficialmente só foi inaugurado em 28 de março de 2002, 

em São Gonçalo do Amarante, com o primeiro embarque de nova rota de exportação para a 

Europa, com a partida do navio Chipriano Sea Ocelot (figura 13) com 73 contêineres, 

transportando basicamente: camarão, castanha de caju, entre outros produtos regionais, em 

direção à Espanha, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, (Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 

Fortaleza, 27 de março de 2002). 

 

Figura 13 - Primeira Operação Comercial do Terminal Portuário do Pecém. Navio Cap 

San Lourenzo – 11 de novembro de 2001. 
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Segundo informa a CEARÁPORTOS, Companhia de Integração Portuária do 

Ceará, a conclusão das obras de implantação do Terminal Portuário do Pecém deu-se da 

parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Infra-

Estrutura – SEINFRA (fonte: http://www.cearaportos.ce.gov.br). 

Com a missão de incrementar o transporte intermodal de cargas na região, pela 

oferta de infra-estrutura, de programas, de sistemas e de parcerias que resultem em 

desenvolvimento sócio-econômico para a população do Estado do Ceará, coleta-se nos 

relatórios estatísticos da Ceará Portos que no ano de 2006 o terminal portuário do Pecém 

movimentou 1.883.049 toneladas de mercadorias diversas. 

Cronologicamente registram-se hoje as seguintes datas e eventos do projeto em 

referência, quadro 2 (Fonte: CEARÁPORTOS, Companhia de Integração Portuária do Ceará). 

Quadro 2 - Cronologia do Projeto do Terminal Portuário do Pecém (Ceará Portos, 
2006). 

1995  (março) vinda dos navios da Marinha do Brasil para levantamentos ecobatimétricos na 
costa do Ceará 

1995  (julho/dezembro) concepção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e 
contratação de projetos básicos de engenharia 

1996  (maio) início das obras do Terminal Portuário do Pecém e obras de infra-estrutura 

1998  (abril) conclusão das obras da Rodovia de Acesso 

1999  Conclusão das obras da Ponte de Acesso e do Pier 1 do Terminal e do Sistema 
Elétrico do CIPP 

2000  Conclusão das obras do Pier 2 

2001  Conclusão do Quebra-mar  

2001  (junho) assinatura do Contrato de Adesão nº 091/2001 pelo Governo do Estado do 
Ceará e Ministério dos Transportes 

2001  (novembro) Início das operações comerciais do Terminal 

2002  (Março) Inauguração Oficial do Terminal Portuário do Pecém 

2002  (Abril) Alfandegamento a Título permanente pela SRRF da 3ª Região 

 

2.2 - Técnicas de Previsão das Características das Ondas do Mar. 

As técnicas de previsão das características das ondas do mar, como não poderia 

deixar de ser, levam em conta os aspectos matemáticos das ondas de oscilação, bem como as 

características das ondas reais, envolvendo o estudo dos processos de formação das ondas, sob 
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a ação do vento, e as relações existentes entre as características de intensidade e de duração 

deste com as das ondas a que dá origem. 

O acompanhamento da evolução das ondas desde a zona de geração até a zona de 

pequenas profundidades, junto à costa; as alterações que as ondas podem sofrer em zonas de 

profundidade limitada quer por ação da batimetria – refração – quer pela criação de zonas de 

difração; o problema da influência das correntes na propagação da ondulação; o estudo das 

características da rebentação. Todos estes aspectos têm sido estudados e analisados pelos mais 

aplicados engenheiros e estudantes dedicados ao estudo e previsão das características das 

ondas do mar em busca de modelar processos que simulem com eficiência e representem com 

realidade o sistema físico a modelar. 

As aplicações de qualquer modelo requerem um entendimento claro e preciso do 

processo físico que ocorre na área em estudo e a compreensão da capacidade do modelo 

proposto realmente simular aquele processo, trazendo resultados que prevejam com realidade 

o sistema físico que está sendo modelado. 

Berkhoff (1972,1976) obteve uma equação elíptica para aproximar o processo de 

transformação de ondas para ondas linear através de uma arbitrária batimetria com uma 

restrição para fundos pouco inclinados ou com declividade suave. A equação de Berkhoff 

(2.1) elaborada para pequena declividade é: 

0)( 2 =+
∂
∂

∂
∂ φσφ

C
C

y
CC

x
g

g                               (2.1) 

onde: 

x, y = direção das coordenadas ortogonais horizontal 

 C(x, y) = celeridade da onda ( = 
k
σ ) 

σ = frequencia angular da onda (2π / T) 

k(x,y) = número da onda obtido através da relação de disperção: )tanh(2 khgk=σ  

T = periodo da onda 

Cg(x,y) = conjunto velocidade (∂σ ⁄ ∂k) 

φ (x,y) = função que define o potencial de velocidade 

g = aceleração da gravidade 
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h(x,y) = profundidade 

 

As ondas do mar sofrem perturbações periódicas na superfície do mar, geradas 

pelo vento e movendo-se sob o efeito da gravidade e da inércia, originando-se um estado 

oscilatório estável da superfície do mar no qual se propagam, sendo por isso denominadas 

ondas de oscilação. 

O estudo de transporte de sedimentos pelas ondas de oscilação, no caso geral, faz-

se, fundamentalmente, através da componente frontal, com engordamento da praia (perfil de 

verão) ou emagrecimento (perfil de inverno), e de um transporte longitudinal na praia, devido 

especialmente à rebentação oblícua das ondas. 

Waterloopkundig Laboratorium em Delft em seus estudos para a embocadura de 

Abdijan, na Costa do Marfim, na Africa Equatorial, estabeleceu a proporcionalidade entre a 

capacidade de transporte de uma onda, QS, e sua energia em água profunda, estabelecendo, 

ainda, uma relação entre essa capacidade de transporte e a direção de ataque da onda, 

definindo a expressão matemática (2.2) a seguir: 

QS = k.H0
2.L0.sen(α0)                     (2.2) 

onde: 

k = a uma constante englobando fatores de influência não muito clara, como sejam, 

características do material da praia, conformação em planta e perfil, enfim seu valor seria 

determinado com base em métodos práticos de medição da natureza; 

H0 = altura da onda a profundidade infinita; 

L0 = comprimento de onda à profundidade infinita; 

sen(α0) = influência da direção de propagação da onda à profundidade infinita; 

 

Outros estudiosos buscaram, em estudos próprios, corrigir o termo sen(α0) tais 

como: Larras (1957), propondo sen7.α0 / 4, Laval (1955 – 1956), propondo sen(α0) . cos(α0), 

entre outros. 

As teorias matemáticas ondulatórias dividem-se em: teorias irrotacionais, que 

resultaram dos trabalhos de Stokes e das extensões feitas posteriormente por Levi-Civita e 
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Struik; e as teorias rotacionais, que não são totalmente confirmadas pelos ensaios 

experimentais e pelos valores observados na natureza (ABECASIS & OUTROS. A 

PREVISÃO DAS CARACTERISTICAS DAS ONDAS DO MAR, p. 14/15. - ABECASIS, F. 

M.; CASTANHO, Pires; CARVALHO, Reis de «A previsão das características das ondas do 

mar» Lisboa, 1957. 218 p.). 

Para o caso de pequenas amplitudes têm-se as teorias do movimento ondulatório 

estabelecido diretamente por um grande número de autores, tais como: Laplace, Lagrange, 

Airy, Boussinesq, etc., geralmente consideradas como simplificação do caso mais geral das 

ondas de grande amplitude, tendo, todavia, suas expressões utilizadas na teoria da geração e 

crescimento das ondas do mar. 

Neste diapasão, Laplace (1776) apresentou um estudo satisfatório para ondas de 

pequena amplitude em águas de profundidade infinita. Airy (1845), por sua vez, desenvolveu 

a teoria para as ondas irrotacionais em fundo horizontal em toda a profundidade da água. Esta 

teoria, conhecida como teoria linear da onda, usa somente o primeiro termo (2.3) da serie de 

Fourier na sua dedução. Sem se aprofundar nos detalhes, este termo é: 

)(
)cosh(

)(cosh[
2

),,( tkxsen
kh

hzkgHtzx ω
ω

φ −
+

=                    (2.3) 

onde: 

φ é a velocidade potencial; 

ω é a freqüência da onda, dada por 
T
πω 2

=  

k é o número da onda, dada por 
L

k π2
=  

z é a elevação da superfície d’água em relação ao nível médio dos mares 

h é a altura medida do fundo ao nível médio dos mares. 

 

A figura 14 a seguir esclarece bem as unidades utilizadas. 
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Figura 14 - Onda de Airy (sinusoidal) 

Stokes desenvolveu a teoria da onda irrotacional em que o perfil dessas ondas é 

representado pela curva seno, ondas sinusoidais, e avança com uma velocidade de propagação 

da onda, C, em águas de profundidade constante (podendo também ser considerada para o 

caso da onda se propagar em águas com fundos pouco inclinados, 1/100), dada pela expressão 

(2.4):  

C = )2(
2 L

htghgL π
π

           (2.4) 

g = aceleração da gravidade 

h = profundidade da água 

L = comprimento de onda à profundidade h 

Para ondas de declividade superior a 1/100, e que deixam de ser sinusoidais, 

Stokes mostrou que, no perfil destas ondas, as cavas e as cristas deixam de ser semelhantes, 

sendo as cavas mais largas e chatas e as cristas mais estreitas e aguçadas, acentuando-se este 

fato à medida que a profundidade diminui. 

Para o caso de ondas que se propagam em águas profundas, a velocidade de 

propagação é dada por (2.5): 
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C = )41(
2 2

22

L
agL π

π
+                       (2.5) 

onde “ a” representa a amplitude da onda. 

A equação acima, (2.5), quando a profundidade tende a zero, resulta na Formula 

de Lagrange para a velocidade de propagação das ondas de translação, C = gh , que pode 

ser aplicada com suficiente rigor para profundidades inferiores a 0,04L0 (onde L0 representa o 

comprimento de onda em profundidade infinita). 

Uma outra expressão matemática utilizada no cálculo de ondas é a que determina 

o comprimento de onda, obtida a partir da relação de energia e continuidade de onda, através 

da teoria do escoamento potencial para duas dimensões, que é dada por (2.6): 

L = L0 . tgh(2πD/L)                                                 (2.6) 

onde: 

L0 = comprimento de onda em profundidade infinita = 
π2

2gT  

D = profundidade; 

L = comprimento de onda a uma profundidade D; 

Pierson (1953) mostrou que à agitação que se verifica durante uma tempestade na 

zona de geração da onda do mar não se aplica a formula L0 = 
π2

2gT , que relaciona o 

comprimento de onda de um combóio de ondas sinusoidais com o respectivo período. Esta 

fórmula conduziria a valores exagerados do comprimento de conda médio, sendo por isso 

substituído por  
π23

2
2

TgL = , onde TeL são respectivamente o comprimento de 

onda médio e o período médio. 

A clássica teoria de Gerstner, desenvolvida mais tarde por Rankine, Airy e 

Gaillard, mas abandonada posteriormente por falta de confirmação experimental, conclui que 

o perfil das ondas em águas profundas é uma curva gerada por um ponto do raio de um 

circulo que rola sem escorregar, apoiando-se superiormente numa reta horizontal (uma 

trocóide). 
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Komar (1966), a este respeito, anuncia ter sido desenvolvida por Gerstner (1802) 

a primeira solução de ondas com altura finita, limitada a ondas em águas de profundidade 

infinita, tendo, nesta oportunidade, concluído que o perfil das ondas em águas profundas é 

uma trocóide, isto é, a curva gerada por um ponto do raio de um círculo que rola sem 

escorregar, apoiando-se superiormente numa reta horizontal, figura 15. Por sua vez, Froude 

(1862) e Rankine (1863) desenvolveram as equações dessa curva. Esta teoria é de larga 

aplicação na engenharia civil e arquitetura naval, pois suas soluções são exatas e as equações 

simples de usar, satisfazendo as condições de pressão do perfil de ondas e a continuidade. 

Com relação a figura 15, se R é o raio do circulo, então o comprimento de onda 

será L = 2πR. A altura da onda será H = 2r0, onde r0 é a distância do centro do circulo ao 

ponto A. Para um ângulo de rotação θ, a depressão da curva abaixo do nível da crista é: 

))(1(
2

θη COSH
−=            (2.7) 

enquanto que a distancia horizontal, medida a partir da origem na crista A, é dada por: 

)](
22

[ θ
π
θ sen

L
HLx +=                (2.8) 

 

 

Figura 15 - Trocóide. Teoria Clássica de Gerstner. 

Quando H/L fica pequeno (o ponto A se aproxima do centro), o perfil da 

superfície aproxima-se da onda de Stokes, e com H próximo de zero a forma tende a uma 

onda sinusoidal. Assim, no limite, a onda corresponde a “deep-water Airy wave”. 

η
H

L

A

R r0
x
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Portanto, tal como no caso da onda sinusoidal as partículas descrevem 

circunferências cujo raio decresce rapidamente com a profundidade, sendo a velocidade de 

propagação da onda dada também por: 

π2
gLC =               (2.9) 

Em águas de profundidade inferior a meio comprimento de onda o perfil das 

ondas é uma trocóide reduzida, sendo a velocidade de propagação dada por: 

)2(
2 L

HtghgLC π
π

=                      (2.10) 

As partículas descrevem, também neste  caso, elipses que se vão achatando em 

profundidade até que, no fundo, as trajetórias se reduzem a simples segmentos de reta 

paralelos ao fundo. 

 

2.3 - O TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

O movimento de areia ao longo da costa causado pelas ondas e correntes, chama-

se de transporte litorâneo, e é o responsável pela maioria dos problemas de conformação da 

linha de costa. Ou porque foi removido de uma área de onde não se desejava, ou porque foi 

removida para uma área aonde não se queria, ou ambos. O processo é tão antigo quanto a 

existência do oceano. 

Diversos estudos foram feitos por pesquisadores no mundo com o fito de 

estabelecer fórmulas teóricas possíveis de determinar a capacidade de transporte litorâneo 

(volume de sedimentos transportado na unidade de tempo) e, assim, obter o valor anual do 

transporte de sedimento, fator importante quando se projeta ou executa uma obra costeira. 

Evidentemente, as propriedades dos sedimentos são de fundamental importância 

no estudo de transporte de sedimentos na engenharia costeira. Essas propriedades podem ser 

classificadas em três grupos: com relação ao tamanho da partícula do sedimento, sua 

composição, ou a massa do sedimento. 

Foi durante os estudos para a embocadura de Abdijan, na Costa do Marfim, África 

Equatorial, que se estabeleceu, no Waterloopkundig Laboratorium em Delft, a fórmula Qs = k 

H0
2 L0 sen(α0),  estabelecendo uma relação entre a capacidade de transporte e a direção de 
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ataque da onda, bem como, indicando a proporcionalidade entre essa capacidade de transporte 

de uma onda e sua energia em águas profundas, onde: k representa uma constante englobando 

fatores de influência não muito clara (características do material da praia, conformação em 

planta e perfil, com valores determinado com base em métodos práticos de medição na 

natureza); H0 e L0 relacionam a capacidade de transporte litorâneo com parâmetros 

definidores da onda na profundidade infinita e sen(α0) representa a influência da direção de 

propagação da onda à profundidade infinita. 

Conforme esclarece o professor Erasmo Pitombeira, em sua tese de mestrado, 

foram tentadas diversas mudanças no termo relacionado com a direção das ondas por parte de 

estudiosos no assunto, da qual encontram-se: sen(7α0)/4, por Larras (1957); sen(3α0), de autor 

desconhecido; sen(α0) cos(α0), por Laval (1955 – 1956); as quais se orientavam pelo fato 

constatado de que o transporte máximo não se dava para α0 = 90o e sim em torno de 60o 

(Pitombeira, 1973). 

Vicente & Saint (1955) estabeleceram, baseados em ensaios realizados no 

Laboratório de Grenoble (França), curvas que dão o relacionamento entre a capacidade de 

transporte e a esbeltez das ondas. 

Larras (1957 – 1961) propôs a fórmula: )7(
.4 0

2

0

0 αTsenH
H
LkQ =  onde: k seria 

função das caracteristicas granulométricas e da densidade do material de praia. 

Delft, por volta da mesma época, estabeleceu fórmula semelhante: 

)( 00
2

0 αsenLkHQ = que, por não considerar a influência da esbeltez, considerada por Larras 

na sua formulação, deixou a aplicação de sua fórmula a ondas cujo valor da esbeltez seja 

elevado. Nesta fórmula a capacidade de transporte depende apenas da energia da onda em 

água profunda. 

Sitars (1963) procurou colocar em evidência mais um parâmetro importante na 

determinação da capacidade de transporte das ondas, analisando o tipo de perfil de praia. Os 

estudos de Sitars colocaram em relevo os perfis de praia e se limitaram ao estudo dos 

mesmos, não se propondo apresentar fórmulas ou métodos para o cálculo do transporte 

litorâneo. 

Caldwell (1956) partindo de medições feitas na natureza e através de métodos 

empíricos relacionou, de uma maneira não homogênea, a capacidade de transporte com a 

energia transmitida paralelamente à costa, proporcionando uma formulação mais acabada e 
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coerente que as anteriores, embora, seja criticado por ter considerado o fator de 

proporcionalidade entre a capacidade de transporte e a potência transmitida a partir de 

medições na natureza. Sua fórmula em unidades métricas é: qs = 5006(Pti. 10-6) 0,8, onde qs, 

capacidade de transporte (m3/s), e Pti é a energia transmitida paralelamente à linha de costa 

(potência transmitida paralelamente à costa), obtido em unidades de joule(m-1s-1), em que, 

Pt1 = (Eb/t)senαbcosαb, com Eb = 2,2ρgHb
3 (energia total incidente), dada pela teoria da onda 

solitária em joule/m; e que não leva em conta a influência dos fatores de forma do fundo, nem 

as características das ondas na arrebentação, em que: T é o período da onda; αb o ângulo na 

arrebentação, formado entre a normal à linha de costa e a ortogonal à crista da onda (graus); 

Hb é a altura significativa da onda na arrebentação (m); ρ a massa específica da água (kg/m3). 

Por sua vez, Castanho (1966) em Lisboa, partindo de princípios físicos, relacionou 

a capacidade de transporte com a energia transmitida devida à rebentação obliqua, 

relacionando fatores importantes como: declividade da praia, rugosidade do fundo, esbeltez, e 

explicando a participação de cada parâmetro na marcha geral de cálculo. Castanho obteve, 

assim, a expressão: Qs = (SPtl)/γstgө.1600, em que a relação 1/γstgө é um fator que depende 

do material sedimentar do fundo e S é a relação entre energia dissipada na unidade de tempo 

Pd e a energia transmitida paralelamente à linha de costa Ptl. Bijker (1967) partindo de 

considerações diversas das de Castanho, tendo como marco inicial a influência das ondas e 

correntes nas tensões tangenciais de fundo, conseguiu expressar uma relação final entre os 

parâmetros em jogo, de modo a definir matematicamente o valor do transporte litorâneo. 

Segundo Longuet-Higgins (1972) e Inman and Bagnold (1963), o transporte 

litorâneo de sedimentos está associado a direção das ondas e correntes de maré e muitas 

formulas foram desenvolvidas baseadas no fato de que o sedimento é agitado pelas ondas e 

transportado ao longo da costa na direção das correntes de maré e ondas. 

Bijker (1971) desenvolveu o primeiro modelo detalhando transporte de sedimento 

litorâneo, usando o modelo do transporte devido as correntes de maré de Longuet-Higgins 

(1970) para uma praia com declividade constante em combinação com o modelo de transporte 

de sedimentos por ondas e corrente. 

Melhores estudos sobre os métodos de Caldwell, Castanho, Bijker, encontram-se 

nas diversas obras de engenharia costeira e, assim também, na tese de mestrado do professor 

Erasmo Pitombeira. Outros métodos simulados proporcionam resultados bastante satisfatórios 

nos estudos da linha de costa, assim o MIKE 21, o LITPACK, e tantos outros. 



 

 

57

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FUNDAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DAS ONDAS 



 

 

58

3. FUNDAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DAS ONDAS 

O objetivo primordial deste tópico é apresentar uma introdução básica sobre 

a teoria das ondas de superfície e internas presentes no mar, com o fito de permitir uma 

melhor compreensão aos estudos, análise e discussões deste trabalho, mesmo por quem não 

tem completo domínio do assunto aqui tratado, em que apresentar-se-á, outrossim, a 

terminologia básica necessária para as discussões futuras. Ademais, ao escrever este tópico, 

diversas fontes da literatura existente foram consultadas para permitir uma apresentação 

simples e prática dos fundamentos de ondas, porém, apesar das observações próprias deste 

autor, dos aconselhamentos e importantes sugestões dos orientadores, não tem, o seu 

conteúdo, nenhuma intenção de originalidade, senão o de apresentar uma visão preliminar da 

problemática dos movimentos ondulatórias, de modos simples, eficaz e de fácil aprendizado, 

permitindo ao leitor uma compreensão posterior dos demais tópicos deste trabalho, com 

eficiência e rapidez. 

3.1 Características das Ondas 

Imagine-se, por alguns instantes, que uma superfície líquida estivesse em estado 

de repouso e que a gravidade fosse a única força externa a exercer sua ação sobre o fluído em 

repouso. Desse modo, ter-se-ia uma superfície líquida nivelada com a horizontal. Submetida 

esta superfície a ação de outras forças externas, tais como, atração gravitacional da lua e do 

sol, variando segundo suas posições relativas e, a fatores meteorológicos (ventos, 

precipitação, entre outros), biológicos, humanos, etc., este estado de repouso ideal não poderia 

ser alcançado e, assim também, no caso dos mares e oceanos. 

Aos movimentos da superfície do mar ou de um lago, aparentemente regular, 

habitualmente apreciados à beira-mar ou à beira de um lago, progredindo desde a região de 

sua formação para a costa, onde, em geral, se dissipam como rebentação ou são refletidas 

parcialmente, denominam-se ondas. Todavia, nem todos os tipos de ondas são tão evidentes, 

há os movimentos da água associados às ondas que ocorrem abaixo da superfície e as ondas 

internas (que desenvolvem-se completamente abaixo da interface ar-mar e muitos outros 

tipos). São estes, então, alguns dos conceitos que serão utilizados no estudo de ondas e neste 

trabalho, quais sejam: ondas, ondas de rebentação. 
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Evidentemente, a descrição das ondas oceânicas de maneira completa não se 

constitui simples tarefa, dado a sua complexidade. Entretanto, como é sabido, dos estudos de 

física ondulatória, uma onda simples é caracterizada pelo seu comprimento de onda, L, pela 

sua altura, H, e pelo seu período, T. 

A sua velocidade de propagação, C, também conhecida por celeridade ou 

velocidade de fase, é definida pela expressão: 
T
L . Interessa, ainda, considerar o quociente 

designado por declividade da onda, dado por: 
L
H

=δ . Para melhor entender considere a 

figura 16 abaixo que representa uma onda simples e suas partes, a medida que passa por um 

ponto fixo. 

 

Figura 16 - Uma onda simples e suas partes – Desenvolvimento orbital na formação de 

uma onda. 

O ponto mais alto da onda é chamado de crista e o mais baixo de cavado. A 

altura da onda H é dada pela distância vertical entre uma crista qualquer e o sucessivo cavado, 

enquanto que a distância horizontal entre os mesmos, é o que denominamos de comprimento 

de onda L. O tempo decorrente entre a passagem de sucessivas cristas ou cavados pelo ponto 

fixo denomina-se período da onda T. É conveniente ainda denominar a amplitude da onda, a, 

que é o máximo deslocamento vertical da onda em relação a um nível de referência, situado 

na metade da altura da onda H. Considere-se também a freqüência da onda que é o inverso do 

período (1/T), correspondente ao número de ondas que passam pelo nosso ponto fixo num 
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dado intervalo de tempo. Entre os diversos tipos de ondas formados conforme a força 

geradora. Podemos citar, in verbis: 

• Ondas de vento: causadas por perturbações periódicas da superfície do mar, 

geradas pelo vento e movendo-se sob o efeito da gravidade e da inércia 

(Abecasis; Castanho & Outros, 1957, p. 14 – Lisboa). Segundo estes autores, 

quando o vento sopra sobre uma superfície de mar ultrapassa certo valor limite, 

essa superfície cobre-se instantaneamente de pequenas “rugas” formando arcos 

mais ou menos regulares de grandes raios. As “rugas” crescem rapidamente em 

altura até que atingem uma declividade máxima, para a qual começa a aparecer 

espuma nas cristas indicando um pequeno processo de rebentação que limita o 

crescimento destas ondas. Com a continuação da tempestade, a energia total 

transferida do vento às vagas e que inicialmente se concentra nas pequenas 

“rugas”, começa a distribuir-se por uma gama maior de períodos, gama que vai 

aumentando, aparecendo sucessivamente períodos maiores, a medida que a 

duração da tempestade cresce e o estado de agitação da superfície do mar se vai 

desenvolvendo (ps. 31/32). Essas ondas, geradas pelo vento, em que o vento 

sopra durante horas sobre uma região, denominada zona de geração (fetch), 

com muitos quilômetros de extensão, geram um mar agitado e irregular, 

propagando-se através do oceano para além da influência direta do vento, 

recebendo a denominação de marulhos (ou swell), consistindo em trens de 

ondas uniformes com períodos de 5 a 30 segundos. 

As ondas presentes em determinados locais, próximos à costa ou em mar aberto, 

podem ser classificadas em vagas e marulhos (ou ondulações). Vagas são ondas que ainda 

estão na zona de geração, sendo capazes de receber energia do vento. O marulho é composto 

por ondas que ou se propagaram para fora da zona de geração original e/ou não são mais 

capazes de receber energia do vento. Os termos em inglês para vaga e marulho são wind-sea 

ou sea e swell, respectivamente, sendo amplamente conhecidos e utilizados. Ainda como 

nomenclatura habitual, costuma-se referir à direção de propagação das ondas como aquela a 

partir da qual estão se propagando. Por exemplo, ondas de sudoeste deslocam-se de SW para 

NE. 

• Ondas de gravidade: formadas devido as variações da pressão normal à 

superfície líquida e ao fluxo turbulento do vento (aquelas que observamos nas 



 

 

61

praias), e não por tensões cisalhantes junto à superfície. A turbulência eólica 

acarreta em variações de pressão junto a superfície, que, por sua vez, induzem 

a irregularidades que tendem a exacerbar as flutuações de pressão, provocando 

um crescimento exponencial das ondulações. Este tipo de ondas ocorre sempre 

na interface de fluidos de diferentes densidades, sendo a gravidade a principal 

força responsável pela restauração do estado do fluido ao que era antes da 

perturbação. 

•  Tsunamis: são provocados por atividades sísmicas, vulcânicas, abrupto 

deslocamento de terras ou gelo ou impacto de meteorito dentro ou perto do 

mar. 

A seguir, apresenta-se como ilustração de um tsunami, figura 17, que atingiu Male 

em Maldives, Oceano Índico, em 26 de dezembro de 2004, uma pequena ilha e cidade de 

Malé Atoll, capital de Maldives. (Fonte: http://www.answers.com/topic/tsunami). 

 

Figura 17 - Tsunami que atingiu Male em Maldives em 26 de dezembro de 2004.  

3.2 CLASSIFICAÇÃO DE ONDAS 

A superfície do mar está submetida a ação persistente e ocasional de diversos 

fatores e influências de variadas natureza: forças de atração gravitacional da lua e do sol; 

precipitação pluviométrica ventos; oscilação de pressão; atividades humanas como 
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navegação; etc., capazes de provocar mudança no seu estado de equilíbrio ou de repouso, para 

retornar a este estado por ação de forças restauradoras e prosseguir na direção oposta ao 

primeiro movimento graças a quantidade de movimento adquirida, repetindo-se 

sucessivamente o mesmo ciclo até que se produza uma diminuição das oscilações por efeito 

da fricção, oscilando na forma de onda ou movimento ondulatório. 

São vários os critérios para classificar as ondas do mar baseados em 

características arbitrariamente selecionadas, tais como: tipo de força geradora (ondas de 

vento, tsunamis, etc.); tipo de força restauradora (ondas de gravidade, ondas capilares, ondas 

de longo período, etc.), entre outras modalidades. 

Tomando dentre essas, por exemplo, as ondas capilares, são normalmente 

caracterizadas por terem altura H≤2m, comprimento de onda L>0,02m e período T entre 0 e 

0,2 segundos. Ondas como estas são, em geral, eliminadas pela tensão superficial da água. 

Por sua vez, as ondas de gravidade, ondas de vento e swell (swell: onda de vento 

distante da zona de geração, não mais sobre a ação da força geradora), são ondas que podem 

atingir alturas de até quase 50 metros, com comprimento de onda sempre maior que 1000 

metros e períodos entre 0,2 e 15 segundos. As ondas denominadas de longo periodo (20 

minutos <T<10 minutos), são ondas de no máximo 1 metro de comprimento, mas com 

comprimento de onda normalmente atingindo valores maiores que 1000 metros, geradas por 

eventos de baixa frequência costuma ocorrer em tempestades. A seguir tem-se algumas 

classes de ondas, quadro 3, com os dados de períodos e comprimentos de ondas dentro da 

classificação acima, que podem ser identificadas pelas características acima. 

Quadro 3 - Período e Comprimento de Algumas Classes de Onda 

Classe Período (T) Comprimento (L) 
Ripples ou ondas capilares 0 - 0.2 s Centímetros 
Ondas eólicas  0.2 - 9 s 101 m 
swell  9 - 15 s 102 m 
infragravidade  20 s - minutos 101 - 102 m 
tsunamis  Minutos a horas 102 km 
marés  12.5 - 25 horas 103 kms 

Para ilustrar vê-se abaixo (figura 18) uma representação esquemática da 

quantidade relativa de energia em ondas de diferentes períodos, segundo Kinsman (1965), em 

que se encontra, também, a representação de ondas de Infragravidade (infragravity), 
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caracterizadas por ter baixa freqüência e serem de pequena amplitude com valores de seus 

elementos, como: (H< 1.0 m, L < 100 m, 20< T <10 min.), (fonte: B. Kinsman, 1965. Wind 

Waves: their generation and propagation on the ocean surface. Prentice Hall). 

 

Figura 18 - Representação esquemática da quantidade relativa de energia em ondas de 

diferentes períodos. 

A velocidade do vento, a sua duração e o comprimento da superfície liquida sob 

sua influência (comprimento da exposta ou fetch), influenciam na altura e período da ondas 

formadas a partir da região de geração. As ondas do mar geradas em águas profundas por ação 

do vento, têm a altura e período proporcional à velocidade do vento e ao tempo ao longo do 

qual este atua sobre a superfície líquida. Ainda, quanto mais longa for a área da superfície 

sobre a qual o vento atua (exposta) maior serão as ondas. 

Qualquer pessoa pode observar a formação de um pequeno grupo de ondas 

produzido, por exemplo, ao lançar uma pedra em um lago, ou de um pequeno grupo de ondas 

do mar, para concluir que ela se propaga da seguinte maneira: a onda da frente vai 
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sucessivamente diminuindo de altura até tornar-se imperceptível; a onda seguinte ocupa então 

a posição de frente, continuando a diminuir de altura até desaparecer. Todavia, ao observar as 

ondas à retaguarda do grupo, verificará que uma nova onda nasce atrás da última, em um dado 

instante, e vai progressivamente crescendo, de modo que cada onda individual nasce à 

retaguarda do grupo e passa através dele, aumentando de altura até a parte central e 

diminuindo depois até desaparecer na parte dianteira. 

Uma vez geradas, as ondulações como que adquirem vidas próprias, sendo 

capazes de propagar-se por grandes distâncias, com pouca atenuação (MELO FILHO et al., 

1993). De fato, as ondas podem percorrer distâncias comparáveis à metade da circunferência 

da Terra (BARBER & URSELL, 1948). O crescimento da onda, associado tanto à duração do 

vento como à extensão da exposta, não é ilimitado. Sanders em 1976, supondo um mar 

infinito (sem obstáculos), sobre a ação de um vento medido a 10 metros de altura e constante 

sobre todo o oceano (sem variar a direção e a intensidade), determinou que a altura das ondas 

H (em metros) poderia ser dada por:  

])(101,6tanh[22,0 75,0

10

4
2

10 U
gtx

U
gH −=           (3.1) 

onde: H: altura das ondas (m); g: aceleração da gravidade (m/s²); U10 : velocidade do vento a 

10m de altura da superfície do mar (m); t: tempo de atuação do vento (s). A seguir, mostra-se 

na figura 19, a altura das ondas calculada em função do tempo para um vento de 10m/s. 

  

Figura 19 - Altura das ondas expostas a um vento de 10m/s. 
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Pode-se ver por esta figura que depois de aproximadamente 30 horas quase não 

ocorre algum crescimento nas ondas. Tem-se, então, a altura máxima de onda possível e, 

portanto, mesmo com o vento continuando a soprar por vários dias não haverá nenhuma 

alteração nesta altura. Diz-se, então, que a partir deste instante o oceano atingiu o estágio 

totalmente desenvolvido. 

Já um trecho de mar costeiro com comprimento da pista determinada orientada 

para um vento soprando a uma certa velocidade, terá sua altura calculada de forma diferente. 

Em 1877, foi publicado nos Estados Unidos o livro Shore Protection Manual, onde se pode 

encontrar a relação que fornece a altura das ondas, H, em função do comprimento da pista, h, 

supondo-se que o vento tenha atuado o tempo suficiente para que o estágio totalmente 

desenvolvido tenha sido atingido. 

]159/)(14,0tanh[159 42,0
2
10

2 U
gh

U
gH

s

=           (3.2) 

sendo: 

])(77,0[ 25,0
2

10U
ghUs =  

3.3 – Geomorfologia Costeira 

Evidentemente, também não é a intenção deste tópico expor um estudo 

aprofundado sobre a geomorfologia costeira, assunto abordado por diversos livros do ramo. 

Todavia, necessário se faz compreender alguns termos como: linha de costa, perfil de praia, e 

outros, razão porque incluímos este item neste capítulo. 

À terminologia apresentada em português, incluiu-se sua versão em Inglês, dado 

ao fato de que por vezes utilizaremos esta notação ao invés da outra. Seguem-se aqui, tanto 

quanto possível, as definições dadas na edição de 1973, do livro Coastal Engineering 

Research Center (1973, appendix) e o que se encontram estabelecidos pelos engenheiros e 

geomorfologistas estudiosos das ocorrências em zonas costeiras, como a nomenclatura mais 

usual e adequada. Komar (1966), apresenta no capítulo 2, a terminologia usada para descrever 

o perfil de praia, esquematizada na figura 20, bem como a utilizada para descrever a ação da 

onda e corrente na região próxima à praia, aqui transcrita, em que procurou-se oferecer uma 

tradução correspondente ao que mais usualmente se faz,conforme apresentado no quadro 4. 
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Figura 20 - Zona Costeira. Perfil Típico de Praia. Nomenclatura e Características. 
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Quadro 4 - Terminologia Costeira 
Terminologia significado (Komar, 1966) significado (Dicionário)5 significado (português) – tradução do autor 
Backshore:  the zone of the beach profile extending landward 

from the sloping foreshore to the  point of 
developmente of vegetation or change in 
physiography (sea cliff, dune field, and so on). 

 “The area of shore lying between the 
average high-tide mark and the vegetation, 
affected by waves only during severe 
storms”. 

 zona de praia que vai desde a região de 
maré alta (aonde finda a foreshore), até o 
ponto aonde se desenvolve a vegetação ou 
ocorre uma mudança fisiográfica (dunas, 
penhasco, etc.). 

Beach face:  the sloping section of the beach profile below the 
berm which is normally exposed to the action of 
the wave swash. 

  seção mais alta do perfil de praia abaixo da 
margem que normalmente está exposta a 
ação da onda que se esparrama (final da 
região denominada foreshore).  

Foreshore 
(Estirâncio): 

 The sloping portion of the beach profile lying 
between a berm crest (or in the absence of a berm 
crest, upper limit of wave seqsh at high tide) and 
the low-water mark of the bacrush of the wave 
swash at low tide. 

“The area of a shore that lies between the 
average high tide mark and the average 
low tide mark. The part of a shore 
between the water and occupied or 
cultivated land”. 

 a parte da praia que se estende entre o nível 
da baixamar e da preamar. (ocorre tanto 
para maré baixa como para maré alta). 

Nearshore zone: this zone extends seaward from the shoreline to 
just beyond the region in which the waves break, 
so that this term is particularly useful when 
discussing waves in a currents within this 
environment 

 “The region of land extending from the 
backshore to the beginning of the offshore 
zone”. 

  

Shoreline:  the line of demarcation between the water and the 
exposed beach 

 “The edge of a body of water”.  linha de costa, linha do litoral: (onde se 
encontram água e costa). 

                                            
5 The American Heritage ® Dictionary of the English Language, Fourth Edition 
Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. Published by the Houghton Mifflin Company. All rights reserved. © 1996-2004 
yourDictionary.com, Inc. All Rights Reserved. 
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3.4 – Teorias Matemáticas da Onda 

Há várias teorias que procuram representar matematicamente a forma da onda, 

velocidade, etc. existe desde a teoria mais simples (Teoria de Airy) até teorias mais 

complexas (trocoidal). Segundo ABECASIS, CASTANHO e CARVALHO (1957), no estado 

atual as teorias matemáticas dos movimentos ondulatórios podem considerar-se divididos em 

dois grupos: teorias irrotacionais; teorias rotacionais. 

A teoria da onda rotacional apresentada por Gersther e desenvolvida por Rankine, 

Airy e Gaillard, conclui que o perfil das ondas em águas profundas é uma trocóide. Mas, 

embora satisfaçam às equações da Hidrodinâmica, dado a não ter confirmação de seus 

resultados diante de ensaios experimentais, findaram por ser abandonadas. 

Komar (1966), ao falar sobre teoria das ondas, identifica cinco como as mais 

comumente aplicadas para descrever o movimento de onda no mar. 

Essas cinco teorias das ondas, normalmente, encontram-se explicadas na literatura  

de engenharia costeira descritas pelos mais diversos autores e aplicam-se nos casos que mais 

lhes aprouve conforme classifiquem-se as ondas em de pequena ou grande amplitude, solitária 

ou isolada, de amplitude finita, próxima do zero, etc. 

Portando, segundo Komar, as cinco teorias mais comumente aplicadas para 

descrever o movimento de onda no mar são: teoria de Airy – sinusoidal, desenvolvida por G. 

B. Airy (1845), (com aplicações em ondas de pequena amplitude em águas profunda; teoria 

de Stokes (1847) (com aplicações em ondas de grande amplitude, porém finita, em 

profundidade intermediaria e de águas rasas “shallow water”); teoria de Gerstner (1802) – 

trocoidal (embora demonstrada com as equações da hidrodinâmica, findou abandonada por 

falta de confirmação experimental; teoria da onda solitária, descrita, primeiramente, por J. 

Scott Russel (1844), aplica-se satisfatoriamente a ondas solitária ou crista isolada de 

amplitude finita, próxima do zero, sem comprimento de onda nem periodo a ela associados, 

movendo-se em águas rasas, é uma ondas progressiva consistindo de uma simples crista, sem 

movimento oscilatório; teoria da onda senoidal, primeiramente desenvolvida por Korteweg e 

de Vries (1895), é uma onda periódica de cristas longamente espaçadas, separadas por longos 

cavados, e que poderiam ser usadas para descrever o movimento de ondas antes da zona de 

rebentação (Komar, 1966).  
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Evidentemente, as equações da Hidrodinâmica são verificadas nessas teorias supra citadas, 
em que são consideradas algumas facilidades como pressão atmosférica constante e 
existência de de acelerações verticais apreciáveis. 

3.5 – Equação Clássica da Onda 

Herrera (1974) ensina que a equação clássica da onda em três dimensões para 

qualquer tipo de movimento ondulatório caracterizado por uma propagação a uma celeridade 

de fase constante e sem mudança de forma dada, na ausência de fontes, é dada por: 
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3.6 – Equação da Continuidade 

A equação da continuidade é demonstrada na Hidrodinâmica utilizando-se um 
pequeno volume representado por um pequeno cubo dentro do fluido representando um 
volume elementar fixo, em que o campo vetorial da velocidade está descrito por (esta 
demonstração pode ser facilmente encontrada nos livros de hidrodinâmica que tratam desse 
tema, com a representação esquemática da clássica figura do cubo elementar, razão porque 
entende-se por despiciendo maiores referências): 
 

V = x’(t)i +y’(t)j + z’(t)k = ui + vj + wk         (3.4) 

 

Onde (o negrito representa vetor): 

V representa o campo vetorial da velocidade; 

i, j, k, representam os vetores unitários nas respectivas direções x, y, z. 

u, v, w – representam as velocidades nas direções i, j, k. 

que na ausência de perdas ou ganhos traduz-se em que o volume local de massa dentro do 

volume elementar é igual ao balanço de massa que experimenta o volume, por unidade de 

tempo, devido ao transporte através das faces do cubo. 

 
Chega-se então, ao final da dedução, que poderá facilmente ser encontrada nos 

livros de Hidrodinâmica, à equação da continuidade, ou simplemente: 
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ou, expressando-a vetorialmente: 
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3.7 – Equações de Movimento 

Ainda, Herrera, ensina que um dos axiomas fundamentais da mecânica é a 

segunda lei de Newton que define a relação entre força e aceleração e que, segundo esta lei, 

em um sistema de coordenadas absoluto, inercial e não acelerado, a aceleração que 

experimenta um corpo é diretamente proporcional a força externa resultante que atua sobre o 

corpo e tem sua mesma direção. A partir daí, usando a expressão de Newton, 
m
F
→

=a , deduz 

as equações do movimento da hidrodinâmica, obtendo os componentes retangulares da 

equação de movimento, com as variáveis representadas como de costume, a saber: 
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A dedução detalhada pode ser vista em Herrera (1974). 

3.8 Dedução da Equação da Teoria da Linear da Onda (Airy) 

Uma onda harmônica simples de pequena amplitude, normalmente denominada 

onda Airy, em homenagem a George B. Airy, que em 1845 a desenvolveu, com aplicação em 

ondas de pequena amplitude quando comparada com o comprimento de onda e com a 

profundidade da água em que se propaga. Estas ondas são também designadas por ondas 

sinusoidais, pois tem seu perfil representado pela curva seno. 
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Como se sabe, para que se gere uma onda se requer que exista uma fonte de 

energia que, ao transmitir à água em repouso uma quantidade determinada de energia, produz 

um movimento oscilatório das partículas do líquido sem que haja um transporte importante de 

massa, movimento este similar ao que se induz por vibração a uma corda que está fixa por 

seus dois extremos. Como se verá mais adiante, a propagação de energia dentro da massa 

d’água está estritamente ligada com a propagação das ondas que se geram com essa energia. 

O desenvolvimento da teoria das ondas se baseia na aplicação das equações de 

Navier-Stokes e no fluxo de fluídos viscosos em regime permanente. 

Para seu estudo as ondas se classificam em ondas de pequena amplitude, que 

representam pequenas alterações na superfície da água e não causam maiores problemas às 

estruturas localizadas em alto mar ou na costa, e ondas de amplitude finita, que são as que 

interessam nos projetos de portos, estruturas marítimas e obras de proteção de praias. 

A teoria linear da onda pode ser desenvolvida a partir da equação de Navier-

Stokes para fluídos incompressíveis, como veremos, assim iniciando: 
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Para um fluxo não viscoso, irrotacional, em duas dimensões e sem nenhum outro 

movimento (i.e., sem correntes) um campo de onda sinusoidal produzirá a solução potencial 

(ideal) do fluxo e do campo de pressão 
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onde φ  é a velocidade potencial e ψ  a função de corrente. Estas quantidades têm também a 

propriedade de ser ortogonal em toda parte e 
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Como em muitos problemas de mecânica dos fluídos, a dificuldade está nas 

condições de contorno. As condições de contorno dão a forma de três equações. Nós 

definimos η como a elevação acima do nível médio dos mares. 

A primeira condição de contorno é a condição cinemática na superfície livre. 

Considerando uma porção de água de profundidade h na qual se propagam ondas de altura 

η=η(x,t) sobre o nível médio e situando o eixo x sobre o fundo (constante) z na direção da 

propagação, como equação da superfície livre (z = h + η) é z- η-h=0, e como a superfície 

acompanha o fluído em seu movimento,  tem-se: 
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A segunda condição de contorno é que a pressão na superfície do mar é constante 

e igual a pressão atmosférica (por presunção). Usando a equação de Bernoulli tem-se: 
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supondo a declividade da onda pequena (H/L<<1) e que a profundidade da água, h, é muito 

maior que a altura da onda (h/H>>1), a solução encontrada para a elevação da superfície da 

água é: 

)22cos(
2

),( t
T

x
L

Htx ππη −=                    (3.17) 

Portanto, o perfil da onda é sinusoidal com período T, comprimento de onda L, e 

altura H. Os termos 2π/L, e 2π/T são também denotados por k (comumente denominado 

número da onda) e σ (freqüência radiano), respectivamente, introduz-se ainda o conceito de 

freqüência da onda f = 1/T. 

No desenvolvimento da teoria linear admite-se: 

1. Fluído homogêneo e incompressível; portanto a densidade ρ é constante; 

2. A tensão superficial pode ser ignorada; 

3. Os efeitos da aceleração de Coriolis, devido a rotação da terra, não é 

considerado; 

4. A pressão na superfície livre é uniforme e constante; 

5. O fluido é ideal ou não viscoso; 
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6. A onda particular que está sendo considerada não interage com nenhum outro 

movimento da água. O fluxo é irrotacional de modo que as partículas da água 

não girem (somente as forças normais são importantes e as forças cortando 

são insignificantes); 

7. O leito (bed) é horizontal, fixo, de limites impermeável, que implica que a 

velocidade vertical no leito é zero; 

8. A amplitude da onda é pequena e a forma da onda não varia com o tempo e 

espaço; 

9. As ondas são plana ou long-crested  (bidimensional). 
 

3.9 Agitação Marítima - Ondas na Superfície do Mar 

As ondas aparecem como um resultado de forças restauradoras em um fluido que 

foi retirado de seu estado de equilíbrio inicial. 

O modelo clássico no estudo de ondas para dinâmica dos fluidos considera a onda 

ideal do tipo senoidal. Essa aproximação simplifica a progressão da onda sobre a superfície, 

mesmo quando são irregulares.  

Seus tipos irregulares aparecem constantemente modificados na superfície, de 

maneira a serem sempre sobrepostas por outros. Desta forma, qualquer onda observada é na 

verdade o somatório de várias ondas com alturas, comprimentos de onda e freqüências 

diferentes. E o ângulo de fase permite as várias defasagens de ondas, isto é, permite que o 

máximo ocorra em diferentes horários.  

Quando uma onda se propaga, as partículas de água também se movimentam para 

cima e para baixo, descrevendo círculos verticais que por sua vez tornam-se 

exponencialmente menores conforme aumenta a profundidade.  

Desta forma, denomina-se água profunda com relação a uma dada onda de 

superfície aquela em que sua profundidade é pelo menos a metade do comprimento de onda. 

Na prática, a relação de profundidade (h) com o comprimento de onda (L) é:  

• Águas profundas h > L/2 

• Profundidade de transição L/25 < h < L/2 

• Água rasa h < L/25  

Apesar dos modelos conceituais acima descritos, as ondas do mar não são 

observadas de forma simples. Seus tipos irregulares aparecem constantemente modificados na 

superfície, de maneira a serem sempre sobrepostos por outros.  
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Os máximos da onda podem ser decompostos por análises das médias harmônicas 

(ou Fourier) dentro de um vasto número de ondas senoidais de diferentes frequencias, 

direções, amplitudes e fases, onde cada freqüência e direção descrevem uma componente de 

onda e cada componente tem uma amplitude e uma fase.  

Como cada componente de onda propaga-se com sua própria velocidade (a qual 

depende da freqüência da onda - ou do período), o espectro de componentes de onda muda 

continuamente sobre a superfície da onda como baixas freqüências (grande período ou grande 

comprimento de onda) e propaga-se mais rápido que componentes de altas freqüências.  

Além do mais, por não serem eqüidistantes uma das outras, usa-se o conceito de 

velocidade de grupo, que é a velocidade na qual a energia da onda se propaga. Se considerar o 

fluxo de energia devido ao trem de onda, a energia cinética é associada com o movimento de 

partículas em órbitas aproximadamente fechadas que não são propagadas de maneira 

significativa.  

Então em águas profundas, o efeito é que se metade da energia move-se com 

velocidade de fase, a qual é como se toda a energia propagasse com a metade da velocidade 

de fase. A integridade da onda é mantida pelo balanço continuo entre as energias cinética e 

potencial.  

Essa superposição de varias ondas ocorre devido a constante interação do vento 

que provoca ondas com cristas pequenas, denominadas wind sea. As cristas mais longas, com 

aparência senoidal, são geradas por ventos distantes ao local da onda observada e são 

denominados de swell, podendo propagar-se milhares de quilometros.  

O wind sea e o swell aparecem juntos em várias ocasiões, tornando necessária a 

aplicação de análise espectral para separá-las. 

A seguir, o quadro 5 mostra as equações para a onda linear de Airy, considerando 

as regiões de aplicação de aproximações com: 

• Para águas profundas: 
2
1

>
∞L

h  

• Para águas em profundidade intermediária: 
2
1

25
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<<
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h  

• Para águas rasas: 
25
1

<
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h  
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Quadro 5 - Equações para a Onda Linear de Airy 

ÁGUAS RASAS 
PROFUNDIDADE RELATIVA 

ÁGUAS INTERMEDIÁRIAS ÁGUAS PROFUNDAS 

Perfil

Celeridad

Mesma 
Mesma 

Comprimento de 

Velocidade de Grupo 
Vekicudade da 

Aceleração da 

Dispersão da Partícula

Pressão de Superfície 
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4. TRANSPORTE LITORÂNEO DE SEDIMENTOS 
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4. TRANSPORTE LITORÂNEO DE SEDIMENTOS E METODOLOGIAS DE 
CÁLCULO 

Os engenheiros dedicados ao estudo da hidráulica reconhecem que, uma das mais 

importantes e difíceis classes de problemas, está relacionada com o transporte de sedimentos 

em zona costeira incorrendo em erosão, e / ou deposição. Entre os inúmeros problemas nesta 

importante área de engenharia relacionados com este fenômeno (de transporte de sedimentos) 

está a sedimentação em portos e o contínuo movimento das linhas de costa arenosas. Entre as 

principais aplicações encontramos: previsão da evolução da linha de costa; quantificação de 

taxas de erosão e de deposição em bacias portuárias. 

Como se está a inferir, os ventos, as ondas, as correntes e marés, atuantes no 

ambiente marinho, são os responsáveis pela dinâmica costeira e, conseqüentemente, pela 

modelagem das linhas de costa. Os ventos, que tem papel preponderante no processo 

dinâmico costeiro, têm também importante papel na sedimentação litorânea e na formação das 

ondas, contribuindo para a geração das correntes litorâneas. Assim, a capacidade de previsão 

da dinâmica sedimentar e de variações morfológicas são, portanto, um elemento fundamental 

para gestão adequada das zonas costeiras, também sujeita às intempéries capazes de causar o 

avanço do mar sobre o litoral, figura 21, resultando em ressaca do mar, que ocorre 

normalmente nos meses de janeiro e outubro, causada pelos fortes ventos e fortes marés. 

 

Figura 21 - Praia de Iracema – Fortaleza. (Foto publicada no jornal O POVO, Fortaleza, 

04 de julho de 2006, anunciada como de Chico Gadelha). 
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Entre as principais aplicações encontramos: quantificação de taxas de erosão e 

deposição em estuários e bacias portuárias; alimentação artificial de praias; previsão da 

evolução da linha de costa; estudo de obras de proteção costeira; regularização de 

embocaduras lagunares; imersão de dragados; entre outras. 

A despeito da importância deste campo da Engenharia, comprovada pela grande 

quantidade de pesquisadores que têm dedicado seus tempos e recursos na busca de soluções 

para esta classe de problemas, há, neste momento, um grande entendimento de que a maioria 

das dificuldades relacionadas com este tema - poluição hídrica de lagoas, rios e mares; 

assoreamento dos rios por causa do desmatamento das margens; lixo urbano em lagoas, rios e 

terrenos de um modo geral; erosão costeira; destruição de dunas, poluição das praias e seu 

assoreamento, continua sem uma solução definitiva. Isto decorre da multiplicidade de 

variáveis presentes nos processos de transporte de sedimentos. Não podemos esquecer o 

aspecto político que intimamente relacionado, bem como o progresso e a evolução nas 

aplicações costeiras. 

Vale salientar, que o fenômeno do transporte de sedimentos fluvial é bem mais 

simples do que o transporte de sedimentos em regiões costeiras. Este envolve um movimento 

que se realiza em todas as direções, em um meio extremamente turbulento. A complexidade 

do transporte de sedimentos em meio marinho é função de dois fatores: 

Em primeiro, está o fator ligado à ação das ondas, marés, correntes e ventos. 

Em segundo, trata-se do fator relacionado com a forma e a natureza mineralógica 

dos sedimentos. 

As zonas costeiras estão sujeitas à influência de vários agentes forçadores, como 

as marés, a agitação marítima, os ventos, etc., denominados agentes dinâmicos. Estes agentes 

são responsáveis pela geração de correntes, fazendo das zonas costeiras sistemas altamente 

dinâmicos, nele convergindo processos terrestres, oceânicos e atmosféricos, causadores de 

constantes alterações das características das zonas costeiras em todo o mundo, principalmente 

nas suas feições morfológicas, tornando os ambientes costeiros sistemas extremamente 

dinâmicos que interagem e que se denomina “Dinâmica Costeira”. 

Dá-se, portanto, em função desses agentes forçadores (ondas, marés e correntes) 

que se alteram em curtos períodos de tempo e das características morfológicas do litoral, a 

variação do perfil de praia. 
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Essa dinâmica interfere diretamente na zona costeira provocando variações nos 

perfis da linha de costa alterando sua posição, caracterizada pelas variações do nível relativo 

do mar, pela ação das ondas, pela dispersão de sedimentos, tempestades, marés, pela 

construção de obras costeiras (fazendo com que a linha de costa se ajuste às novas 

circunstâncias e procure uma configuração de equilíbrio) e principalmente pelo balanço 

sedimentar. Assim, pode-se ter um avanço da posição da linha de costa, em áreas aonde se 

constata que o suprimento de sedimento é contínuo; ou se ao contrário, o aporte de sedimento 

que chega à praia é menor que o que migra, tanto para a plataforma interna adjacente, como 

lateralmente, caso particular das baias, caracterizando-se como processo erosivo, tem-se o 

recuo da referida linha. 

Não podemos esquecer as interferências relacionadas com as intervenções 

humanas através de ocupação desordenada da pós-praia, que trazem como resultados 

variações nos perfis da linha de costa e desencadeia alteração de todo ecossistema da região 

praiana e, que se dão pela execução de obras de engenharia diversas: quais sejam, por 

exemplo, para o controle da erosão, represamento de rios, dragagem, casas de veraneio, além 

da possibilidade de falta de um adequado planejamento e controle dos usos gerais da zona 

costeira e carência de uma política de gerenciamento dessas áreas sob os aspectos de suas 

dinâmicas biológicas, econômicas sociais, legais e institucionais, além de política. 

Evidentemente, este não é o caso da obra do Porto do Pecém, aonde têm sido 

realizados diversos estudos desde sua implantação, exatamente no intuito de evitar 

degradação daquela zona costeira, tendo como resultado uma previsão das alterações da linha 

de costa, permitindo um inteiro controle da situação. 

A faixa praial é a área onde os elementos da dinâmica costeira atuam de forma 

mais intensa. As praias são depósitos de sedimentos, geralmente arenosos, e desempenham 

um importante papel na proteção do litoral. Em toda a costa nordestina e em particular na 

costa do Ceará, a atuação das ondas e ventos sobre estas praias, em condições naturais, se 

realiza promovendo conformações de perfis de praia e movimentação de sedimentos 

longitudinalmente na área litorânea.  

Para entender o problema podemos citar o deslocamento do litoral e da recessão 

do litoral de Fortaleza (Ce) desde o início do século, estimada VALENTINI e ROSMAN 

(1993) tendo verificado que, após a construção de um quebra-mar no Porto do Mucuripe e de 

uma zona de espigões, na direção oeste, se afastando do porto, apresentaram-se variações 
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costeiras significativas, resultando a conclusão que desde 1950, 6 km2 de áreas emersas foram 

perdidos.  

Neste estudo, o transporte litorâneo de sedimentos foi estimado como sendo de 

cerca de um milhão de metros cúbicos ao ano, enquanto o transporte eólico foi estimado como 

sendo da ordem de 300.000 m3/ano; estando salientado que quantificação mais precisa é 

necessária (Valentini e Rosman, 1993).  

Portando, devido ao alinhamento da costa e a direção prevalecente dos ventos, o 

transporte de areia das dunas de volta às praias pode ser um importante mecanismo para a 

areia contornar cabos. A estabilização das dunas de areia com propósitos de urbanização 

podem ter efeitos adversos sobre a costa adjacente. 

Com relação ao deslocamento da linha de costa dizemos que quando esta se dá em 

direção ao mar, ocorre assoreamento, quando se dá em direção a terra, ocorre erosão. 

A zona costeira, patrimônio nacional: Art. 225, § 4º, CF, é uma região de muita 

instabilidade. Qualquer intervenção sobre a mesma pode resultar em mudanças significativas 

ao longo do litoral. Como há uma tendência de avanço de obras e construções para a maior 

proximidade possível do mar, temos uma obstrução do transporte de sedimentos por meios 

eólicos ou ondulares, ficando assim a praia desfalcada de alimentação, o que se reflete 

diretamente no seu equilíbrio dinâmico. Diante disso, a Engenharia Costeira tem se tornado 

uma ferramenta bastante poderosa, e de grande utilização nas soluções de problemas 

vinculados com à proteção e recuperação de áreas costeiras. 

Neste contexto, o entendimento dessa dinâmica marítima e do processo de 

transformação das linhas de costa tem se destacado como um grande desafio, não somente 

para as autoridades públicas governamentais, como também para os técnicos, engenheiros e 

cientistas que se encontram envolvidos com esta classe de problemas, na busca de encontrar 

soluções que minimizem os impactos causados pelos mais variados tipos de usos e 

construções nessas regiões (Szmytkiewicz et al., 2000). 

Estudos desenvolvidos ao longo dos anos têm mostrado que os processos 

degradativos resultantes destas atitudes já atingiram proporções inesperadas levando as 

populações atingidas a se mobilizarem em verdadeiros mutirões reparadores. Muitas vezes, a 

própria situação geográfica da linha de costa, coloca o equilíbrio da praia em situação de 

risco, e quando se efetiva qualquer ocupação modificadora, se observa um quadro final de 

processos erosivos ou de assoreamento. 
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Segundo informações colhidas no endereço eletrônico 

(http://www.mma.gov.br/port/sqa/projeto/gerco/caracter.html), do Ministério do Meio 

Ambiente, a Zona Costeira brasileira, que compreende uma faixa de 8.698 km de extensão e 

largura variável, contempla um conjunto de ecossistemas contíguos sobre uma área de 

aproximadamente 324 mil km². Abrange uma parte terrestre, com um conjunto de municípios 

selecionados segundo critérios específicos, e umas áreas marinhas, que corresponde ao mar 

territorial brasileiro, com largura de 12 milhas náuticas (22,2 Km) a partir da linha de costa. 

Essa faixa stricto-sensu concentra quase um quarto da população do País, em 

torno de 36,5 milhões de pessoas (segundo a Contagem da População de 2000) abrigadas em 

cerca de 400 municípios, com uma densidade média de 121hab/km², seis vezes superior à 

média nacional (20 hab./km²). O número de habitantes em áreas urbanas correspondia, em 

1991, a 87,66% do total, destacando-se que treze das dezessete capitais dos estados litorâneos 

situam-se à beira-mar. As atividades econômicas na zona costeira são responsáveis por cerca 

de 70% do PIB nacional. 

A Zona Costeira brasileira pode ser considerada uma região de contrastes, 

constituindo-se, por isso, um campo privilegiado para o exercício de diferentes estratégias de 

gestão ambiental. Por um lado, são encontradas nessa região áreas onde coincidem intensa 

urbanização, atividades portuária e industrial relevantes e exploração turística em larga escala 

(casos das metrópoles e centros regionais litorâneos, em grande parte, localizados em áreas 

estuarinas e baías, centros difusores dos primeiros movimentos de ocupação do Brasil, por 

constituírem, naturalmente, áreas abrigadas). 

Nesses locais, definem-se, em geral, quadros problemáticos do ponto de vista da 

gestão ambiental, demandando ações de caráter corretivo, com a mediação dos "múltiplos 

conflitos de uso" dos espaços e recursos comuns e de controle do impacto sobre o ambiente 

marinho decorrente de poluição e contaminação por diferentes tipos e fontes. 

Por outro lado, esses espaços são permeados por áreas de baixa densidade de 

ocupação e ocorrência de ecossistemas de grande significado ambiental, que, no entanto, vêm 

sendo objeto de acelerado processo de ocupação, demandando ações preventivas, de 

direcionamento das tendências associadas à dinâmica econômica emergente (a exemplo do 

turismo e da segunda residência) e o reflexo desse processo na utilização dos espaços e no 

aproveitamento dos respectivos recursos. 
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Nas duas situações, o elemento comum está na diversidade dos problemas, na 

fragilidade dos ambientes encontrados e na complexidade de sua gestão, com uma demanda 

enorme por capacitação e mobilização dos diversos atores envolvidos, pressupondo 

intervenções integradas, redirecionadoras das políticas públicas nacionais incidentes nessa 

região. 

A Costa Atlântica brasileira se entende por cerca de 8.000 km e é um dos maiores 

litorais do mundo. É composto de várias formações, incluindo dunas, ilhas, recifes, costões 

rochosos, baías, estuários, manguezais, brejos e falésias. 

A Zona Costeira pode ser dividida em quatro regiões (Fonte: 

http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/costeiros.htm): 

O litoral Amazônico vai da foz do Rio Oiapoque ao Rio Parnaíba e é composto de 

manguezais, matas e várzeas de marés. A sua fauna inclui jacarés, guarás, aves e crustáceos. 

Os manguezais funcionam como enormes filtros da água marítima, pois suas raízes submersas 

retêm os sedimentos. 

O litoral Nordestino começa na foz do Rio Parnaíba e vai até o Recôncavo 

Baiano. A região é caracterizada por recifes calcários e arenitos, além de dunas, praias 

arenosas, falésias e manguezais. Aqui se encontram o peixe-boi marinho e tartarugas. No 

litoral nordestino também se encontram alguns dos parques marinhos mais lindos do Brasil 

nas ilhas de Fernando de Noronha e Abrolhos. Nestes locais protegidos existe uma fauna 

marinha exuberante, incluindo várias espécies de peixes, golfinhos e baleias. 

O litoral sudeste cobre a costa entre o Recôncavo Baiano e o sul de São Paulo. É a 

área mais densamente povoada e industrializada do país. A região é dominada pela Serra do 

Mar e tem a costa recortada por baías e pequenas enseadas. Os ecossistemas mais importantes 

da área são as matas de restingas habitadas por vários animais em extinção, incluindo a 

preguiça de coleira e o mico-sauá. 

O litoral sul começa no norte do Paraná e termina no Arroio Chuí, no Rio Grande 

do Sul. Esta região é marcada por banhados, manguezais e praias de dunas. Nas dunas 

existem plantas adaptadas às condições ambientais extremas como salinidade, atrito de grãos 

e movimento de areia e são fundamentais para manter o equilíbrio ecológico destes 

ecossistemas. Os banhados são riquíssimos em aves e somente na costa do Rio Grande do Sul 

já foram registradas aproximadamente 570 espécies. 
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As informações sobre a Zona Costeira vieram dos seguintes sites: 

www.wwf.org.br; www.octopus.furg.br/nema/dunas/dunas.htm; www.ibama.gov.br. 

A praia do Pecém é uma destas praias que de princípio já apresenta condições 

sedimentológicas e morfodinâmicas especiais. A sua mudança de alinhamento na ponta 

rochosa aparente traz situações de alimentação da praia a sotamar da mesma, através da 

movimentação eólica sobre as dunas ali assentadas. O transporte litorâneo de sedimentos ao 

longo das praias do Pecém é bastante complexo, devido à combinação de grandes ângulos de 

incidência das ondas e da batimétria irregular (Chagas, 2000). 

Sendo assim, este estudo pretende comparar e analisar os resultados obtidos pelo 

INPH/UFC, em que, a princípio, foram usados parte dos dados do Mucuripe e parte do Pecém 

e, em seguida, somente os dados do Pécem, aplicando-se os modelos hidrodinâmico Litipack-

Mike 21, e os softwares Caldwell, Castanho, e ainda, para mensurar o transporte de 

sedimentos sazonal e anual na região do Pecém, que vem sofrendo um processo de erosão 

bastante acelerado, de modo a identificar o erro ou acerto obtido pelo fato de ter-se utilizado 

originariamente parte dos dados do Mucuripe para os estudos do Pecém, pois à época poucos 

dados existiam desta região colhidos pelo INPH. 

Pretende-se, assim, conhecer melhor os fatores que vem ocasionando 

modificações na linha de costa e as possíveis explicações para tal fato. As simulações 

utilizando os modelos matemáticos de impacto costeiro são capazes de mostrar como se dá a 

evolução da linha de costa durante um certo período. Para tal serão utilizados os dados de 

campo da região do Pecém que, neste momento, se encontram em fase de medição e os dados 

de campo da região do Mucuripe do período de 1995 à 1998. 

Como se disse alhures, a hidráulica costeira é um amplo ramo da engenharia 

hidráulica que se tem tornado de grande importância devido ao crescimento industrial, 

recreacional, de navegação e residencial, desenvolvido ao longo da linha de costa. Dessa 

forma, estudos de considerável urgência têm sido estabelecidos expandindo os conhecimentos 

dos processos de hidráulica costeira, bem como, o desenvolvimento de técnicas e projetos 

apropriados para eles. 

Diversos são, portanto, os estudos e projetos desenvolvidos para a solução de 

problemas associados à hidráulica costeira, entre outros, a título de exemplo, podemos 

mencionar: estudos da erosão de praia; estudos do transporte de sedimentos litorâneos; 
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projetos de diques (sea-walls), projetos de quebra-mares (breakwaters), e outras estruturas 

marítimas; projetos de embocaduras e portos. 

Efetivamente, esta lista, embora não represente uma lista completa, demonstra a 

natureza e importância do estudo de transporte de sedimentos costeiro na hidráulica. 

Muitos desses problemas, pelo menos sob o ponto de vista da hidráulica, têm tido 

por bases, e se desenvolvido na análise, experiência e empirismo, em que muitas vezes estão 

associados, à ação das ondas ou sedimentação, ou ambos. Enfatize-se que o fenômeno de 

sedimentação costeira, obrigatoriamente, é de análise mais complexa e de maior dificuldade 

que a que se faz nos rios e reservatórios. Todavia, pesquisadores, professores e estudantes de 

engenharia costeira têm-se dedicado, através dos anos, a estudos e pesquisas nessa complexa e 

extensa área, abrangendo vários aspectos que resultam em avanços significativos na sua 

compreensão e formulação de metodologias de estudos desse fenômeno de sedimentação em 

processos litorâneos. 

O processo de sedimentação costeira, destarte, mais complexa que os de rios e 

canais, são basicamente similar, a menos no que tange à influência devido à ação das ondas, 

tema já desenvolvido neste trabalho, para uma compreensão teórica, cujo entendimento se faz 

necessário. 

4-1. Hidrodinâmica 

Como já se disse, e frise-se, as zonas costeiras estão sujeitas à influência de vários 

agentes forçadores, como as marés, a agitação marítima, os ventos, etc. Estes agentes são 

responsáveis pela geração de correntes, fazendo  das zonas costeiras sistemas altamente 

dinâmicos. 

A caracterização da hidrodinâmica constitui o primeiro passo em muitos estudos 

sobre zonas costeiras, visto que as correntes determinam o movimento dos sedimentos e das 

substâncias dissolvidas. 

Esse é também o ponto de vista do professor Erasmo da Silva Pitombeira que 

assim se manifesta (Pitombeira, 1973), in verbis: 

“O conhecimento prévio de como se comporta o transporte litorâneo, é de valor 

inestimável no projeto de qualquer obra marítima. Todo projetista de obras marítimas 

desejaria ter uma definição do transporte litorâneo, para que pudesse, senão tirar partido do 
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mesmo, pelo menos orientar seus projetos de modo a não contrariá-los e assim evitar uma 

série de transtornos indesejáveis”. 

4.2 Dinâmica Sedimentar 

A maioria dos fundos em zonas costeiras é composta por sedimentos, com 

predominância de areias junto à costa, e de silte e argila em estuários e lagunas. Este material 

é freqüentemente transportado pelas correntes e pelas ondas, originando variações 

morfológicas do fundo. Em particular, podem ocorrer erosões e sedimentações significativas 

em estuários, lagoas, praias, embocadura, e outras zonas costeiras, que necessitam ser 

quantificada e, por vezes, corrigidas por soluções de engenharia. 

Como já se disse, e vale lembrar, a complexidade do transporte de sedimentos em 

meio marinho é função de dois fatores: primeiro, está o fator ligado à ação das ondas, marés, 

correntes e ventos; segundo, trata-se do fator relacionado com a forma e a natureza 

mineralógica dos sedimentos. 

Antes de prosseguir nossa abordagem, vamos fazer uma caracterização do 

ambiente e dos processos atuantes, responsáveis pela dinâmica costeira e conseqüente 

modelagem das linhas de costa, que são os ventos, as ondas, as correntes e marés. 

4.3 Caracterização do ambiente 

Os ventos, as ondas, as correntes e marés, atuantes no ambiente marinho, são os 

responsáveis pela dinâmica costeira e, conseqüentemente, pela modelagem das linhas de 

costa. Os ventos, que tem papel preponderante no processo dinâmico costeiro, têm também 

importante papel na sedimentação litorânea e na formação das ondas, contribuindo para a 

geração das correntes litorâneas. As ondas então geradas, atuando como agentes de energia, 

provocam diversos tipos de correntes e formas diversas de transporte de sedimentos, por 

vezes causando erosão, por vezes assoreamento, modificando a morfologia dos perfis de 

praias arenosas. 

As informações apresentadas a seguir constam, em geral, do Relatório Final de 

Avaliação dos Impactos na Morfologia Costeira, Através de Modelagens Numéricas, 

Provenientes da Implantação do Porto do Pecém – Ce, outubro /97, e resultam dos estudos 

feitos pelo INPH na região do Porto do Pecém, para fins de estudo de sua implantação e, 

portanto, de conhecimento necessário a este trabalho de tese. 
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As ondas que chegam à praia geram uma série de correntes, as correntes de marés, 

as correntes oceânicas e as geradas pela arrebentação da onda, cujo padrão depende do ângulo 

de incidência que fazem com a linha de praia, e são, assim, consideradas as de maior 

importância. 

O Relatório Final referido informa que, desde março de 1997, o INPH vem 

realizando medições de ondas em Pecém com  um Waverider direcional instalado a cerca de 4 

km ao largo do Pecém, numa lamina d’água de aproximadamente 17m, no ponto de 

coordenadas geográficas Lat. 03° 29’ 31” S e Long. 38° 49’ 03” W. 

Assevera que com os dados assim obtidos foram analisados e determinados a 

direção média e o período das ondas de sea e das ondas de swell separadamente, mas que em 

relação às ondas swell acoplaram-se a relação estatística obtida entre a direção e a freqüência 

dessas ondas em Pecém e à estatística obtida para a região do Mucuripe, assim, esclarece, 

todavia, que como resultado tem-se que os períodos das ondas de swell para o Pecém restaram 

subestimados. Portanto, conclui: “A correlação entre a freqüência das ondas de swell e a 

variação estatística das freqüências das ondas em Mucuripe foi combinada para criar um 

clima anual de ondas de swell para Pecém”, o qual é mostrado na Figura 22, abaixo:  

 

Figura 22 - Rosa anual de ondas swell em Pecém 
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O regime de ondas do Pecém apresenta-se com dois tipos de ondas, como já se 

disse, quais sejam as ondas do tipo sea (vagas) e as ondas do tipo swell (ondulações). Aquelas 

aparecem próximas à linha de costa com direções de 75° N a 120° N, enquanto que as ondas 

swell, que se originam no hemisfério Norte e chegam no local do porto do Pecém vindo de N 

a NE, apresentam uma direção média das ondas (para freqüências de aproximadamente 0,06 a 

0,1 s-1) de cerca de 20° N a 45° NE. 

4.4 Transporte de Sedimentos 

Os sedimentos, colocados em movimento (denominado de deriva litorânea) pela 

ação das ondas, são transportados, num processo significativo, pelas correntes litorâneas, ao 

longo das costas arenosas. O INPH conclui em seu relatório que os mecanismos de transporte 

de sedimentos sob a ação das ondas de swell são bem diferentes daqueles produzidos pelas 

ondas de curto período (ondas de sea), de modo que muito cuidado deve ser tomado na 

representação de estados complexos de mar como o de Pecém. 

No caso geral, as ondas do mar ao incidirem obliquamente sobre a linha de costa, 

geram um movimento de água entre a zona de rebentação e a linha de costa, que é chamada de 

corrente longitudinal. Embora sendo pulsante, esta corrente vai, em condições favoráveis, 

transportar material sedimentar em arraste e suspensão ao longo da linha de costa.  

O caminhamento feito pelo material sedimentar tem seu inicio quando a onda 

rebenta obliquamente e lança uma massa de água e areia praia acima, na direção em que a 

onda incidiu. Este volume de água e areia alcança a parte superior do estirâncio (foreshore)6, 

até a dissipação total da energia da onda e volta ao corpo d´água marítimo segundo a linha de 

maior declividade à praia, ou seja, perpendicular às suas batimétricas. Deste movimento, 

resulta o caminhamento dos sedimentos ao longo do segmento de praia e, portanto, pode-se 

afirmar que um grão de sedimento que está em determinado ponto hoje, não é o que estava ali 

ontem e nem será o que vai estar amanhã.  

Este movimento de sedimentos, denominado transporte de sedimentos, é o 

responsável pelo equilíbrio das praias e qualquer atitude de barramento do mesmo, provocará 

um desequilíbrio na conformação das praias.  

                                            
6 Estirâncio (foreshore) – Zona compreendida entre a linha de contorno e o limite extremo da baixa-mar ou, o 
que é a mesma coisa, faixa compreendida entre os batentes extremos da baixa-mar e da preamar. 
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Na proximidade da ponta do Pecém, o volume de areia transportada pelo 

transporte litorâneo de sedimento, foi estimado como da ordem de 85.000 metros cúbicos por 

ano a se acumular na Ponta do Pecém, através do pontal ligado à terra. 

4.5 O Regime de Ventos 

O comportamento eólico em toda costa do Ceará apresenta um regime com 

valores máximos de freqüência de velocidades entre 8,7m/s a 17,5 m/s, correspondente aos 

graus quatro, cinco, seis e sete na escala Beauforte (indicativa da força dos ventos, 

comumente utilizada nos anemômetros) caracterizados por ventos frescos a fortes, figura 23. 

Estes últimos mais comuns fora da estação chuvosa, por volta dos meses de agosto e 

setembro. 

 

Figura 23 - Termo /  Anemômetro. Mede a força do vento na escala Beauforte. 

O INPH vem realizando medições de velocidade e de direção dos ventos em 

Pecém desde novembro de 1995 e, segundo consta no Relatório Final, a área do projeto 

caracteriza-se por um regime estável, apresentando velocidade mais freqüente de 6m/s a 8m/s 

de Este e direção principal do vento E-ESE. 

4.6 Marés e Correntes de Marés 

As marés são importantes ondas dos oceanos, as quais apresentam um 

levantamento e abaixamento rítmico que se traduzem por uma oscilação periódica do nível do 
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mar, devido à atração dos astros sobre as águas. Esta oscilação d'água é acompanhada de 

correntes horizontais (correntes de marés), sendo que duas vezes durante o mês, na lua nova e 

na lua cheia, quando ocorrem as marés mais altas, chamadas de sizígia. 

No domínio costeiro, a amplitude da maré pode ser a causadora de profundas 

modificações no processo de sedimentação do litoral, seja acumulando ou erodindo a costa.  

O equilíbrio de uma praia, figura 24, depende da relação entre o aporte de 

sedimentos e a capacidade de transporte litorâneo. Se uma quantidade de areia maior que 

aquela que pode ser transportada pelas ondas é levada até a costa, a praia tenderá a acumular 

areia, dar-se-á assoreamento; caso contrário, se o aporte de sedimentos for menor, a praia será 

erodida. Alguns fatores externos, como mudanças do nível do mar ou a construção de obras 

de engenharia que interrompam o transporte litorâneo de sedimentos, podem modificar 

sensivelmente o balanço sedimentar, conseqüentemente, o equilíbrio da praia. Evidentemente, 

fatos como estes não podem ser descartados, apesar de que não será objeto deste trabalho. 

 

Figura 24 - Ilustração. Equilíbrio com a natureza. 

Com relação ao nível do mar, sabe-se que sua taxa de elevação, que decorre, 

principalmente, do degelo das calotas polares, alcança cerca de 150 metros em 20.000 anos 

para traz, é de 5cm a cada 25 anos, tomados em nível mundial, provocando, portanto, uma 

modificação da linha de costa (Fonte: CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos. Gerenciamento Costeiro. GERCO - PE. Endereço eletrônico: 

http://www.cprh.pe.gov.br/ctudo-secoes-sub.asp?idsecao=210). 

As zonas costeiras representam cerca de 1,6% da superfície das terras emersas, 

abrigando aproximadamente 40% da população mundial, constituindo-se nas áreas mais 
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afetadas pela ação do homem. Estas zonas apresentam uma grande fragilidade e 

vulnerabilidade às intervenções antrópicas, decorrentes da complexidade de ambientes 

resultantes da interação terra/mar. A morfologia costeira é outro fato que exerce uma grande 

influência sobre a erosão marinha.  A largura da plataforma continental, presença de 

promontórios, topografia da praia e a ocorrência de arenitos de praia (beach rocks) e corais 

apresentam-se com importante papel no fenômeno de erosão. Os recifes de arenito e corais, 

por exemplo, podem contribuir para a proteção da costa como barreiras naturais contra o 

ataque das ondas. Estas barreiras absorvem grande parte das energias das ondas, antes que 

estas atinjam as praias. Deste modo, a movimentação de areias é bastante reduzida entre as 

praias e estas barreiras. 

A erosão marinha é um problema que está intimamente associado a uma ocupação 

desordenada e à falta de um planejamento urbano. Outros fatores de ordem ambiental 

contribuem fortemente para agravar este problema, dentre os quais aterros indiscriminados 

dos mangues e "obras de engenharias", que quando executadas sem critérios globais, podem 

agravar ou provocar a erosão nas áreas adjacentes. As principais características da costa 

brasileira (dunas, manguezais, etc.) são descritas por região geográfica com base na 

classificação de Villwock (Villwock , 1987), entre outros, inclusive com uma discussão dos 

efeitos potenciais do aumento do nível do mar. 

Processos de erosão e de acumulação na costa do Paraná foram descritos por 

Angulo (1993); contudo, observações de alterações na linha da costa foram restritas às áreas 

onde se esperava que fossem instáveis, tais como na foz de estuários. Em Santa Catarina, 

exposição de turfa na base da falésia, em contato com a berma da praia, indica uma tendência 

de longo prazo de retro gradação (Gomes, 1987; Muehe e Caruso Jr., 1989). Tomazelli e 

Villwock (1994) apresentam informação sobre a ocorrência de turfa na zona submarina 

defronte à praia e na base das dunas frontais, ao longo das praias no Rio Grande do Sul. 

Erosão nas margens da Lagoa dos Patos é também interpretada por estes autores como uma 

indicação de aumento relativo do nível do mar. Devido aos ventos dominantes no sentido da 

praia, uma zona de dunas se desenvolveu a partir de areia transportada da praia em direção ao 

continente. Os efeitos combinados: transporte eólico, migração da linha das praias e processos 

costeiros necessitam de estudo cuidadoso, dado um cenário de aumento do nível do mar. 

As praias em Santa Catarina têm atraído um grande número de turistas 

internacionais e a crescente urbanização nem sempre ocorreu a uma distância segura da linha 

da praia. Restauração do nível de areia das praias pode se tornar necessário no caso de 
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aumento do nível do mar, com o propósito duplo de proteger as propriedades costeiras e 

preservar as praias. Dado um certo aumento do nível do mar, erosão significativa das praias 

foi prevista por Volonté e Nicholls (1994) em Rocha, Uruguai, uma região vizinha ao Rio 

Grande do Sul. O aumento acelerado do nível do mar e a mudança do clima poderão induzir 

sérios impactos ambientais nos países costeiros do mundo (Titus, 1990). O Brasil, que está 

incluído dentre estes países, apresenta características geomorfológicas e atividades 

socioeconômicas diversificadas ao longo de seu litoral. Contudo, impactos sociais e 

econômicos significativos praticamente se restringirão à vizinhança de 10 a 15 cidades 

costeiras, uma vez que metade da linha da costa do país está escassamente povoada (Muehe e 

Neves, 1995). No conjunto, estas cidades compreendem uma extensão de litoral de 1.300 km 

ou 17% de toda a zona costeira.  

A energia refletida de uma parede vertical pode ser significativa na dinâmica 

costeira. No caso do Porto do Pecém tem-se a interação entre a refração e difração através da 

praia e reflexão ocorrida a partir da estrutura costeira do quebra-mar, criando uma zona em 

que o sedimento transportado ao longo da costa (longshore) se acumula. A dinâmica dos 

oceanos, associada aos movimentos de material sólidos por ação dos ventos, tem determinado 

significativa transformação das linhas de costa, nos continentes, em uma escala de tempo bem 

definida. Considerando que a presença desses parâmetros marítimos é mais intensa para 

diferentes regiões do planeta, há de se esperar que sua influência no transporte litorâneo de 

sedimentos seja também mais intensa, para diferentes zonas litorâneas. Entretanto, 

independente do local, há uma interação entre os oceanos e os continentes o qual se estabelece 

numa escala própria de tempo na dinâmica costeira dos continentes. Conhecer e dominar este 

processo costeiro implica em estabelecer um domínio completo dos impactos causados pela 

presença física das mais variadas obras marítimas, como também de construção costeira, o 

que representa um dos grandes desafios encontrados pelos engenheiros e cientistas que tratam 

de resolver problemas relacionado com a dinâmica costeira. As forma de transporte de 

sedimento encontrados na literatura costeira são: a) Por arrastamento: a parcela da descarga 

total que está em maior ou menor contato com o leito durante o transporte; b) Por suspensão: 

a parcela da descarga total que se move sem contato contínuo com o leito, devido a agitação 

do fluído em turbulência; c) Na água (wash load): este tipo de transporte é, em geral, 

desconsiderado no cálculo. 

Como se está a inferir, os ventos, as ondas, as correntes e marés, atuantes no 

ambiente marinho, são os responsáveis pela dinâmica costeira e, conseqüentemente, pela 
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modelagem das linhas de costa. Os ventos, que tem papel preponderante no processo 

dinâmico costeiro, têm também importante papel na sedimentação litorânea e na formação das 

ondas, contribuindo para a geração das correntes litorâneas. Ao se implantar um terminal 

portuário em costas de areia, como no caso em tela, ter-se-á criado uma área de 

amortecimento energético ondulatório, gerando, assim, um possível local de acumulação de 

areia. Como o equilíbrio de uma costa se faz pela passagem de sedimentos ao longo da praia, 

quando ocorre aprisionamento destes em um ponto especial, tem-se, consequentemente, 

assoreamento a barlamar do molhe construído e erosões à sotamar. No caso do Porto do 

Pecém, após a construção do quebra-mar, as taxas de transporte de sedimentos ao longo do 

litoral, estão conforme se apresenta na figura 25. 

 

Figura 25 - Taxas de transporte de sedimentos ao longo do litoral de Pecém após a 

construção do quebra-mar do Porto do Pecém.-CE 

Por sua vez, no caso do Porto do Pecém, o INPH, em 1995, realizou medições de 

velocidades e direções das correntes ao largo do Pecém, chegando à conclusão que a maré não 

era uma componente expressiva das correntes na região, uma vez que não foram observadas 

alterações significativas no comportamento das correntes em função das mudanças de marés 

(enchente ou vazante) ou da variação da sua amplitude. Posteriormente, em março de 1997, 
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foram realizadas novas medições ao largo do Pecém que mostraram que as correntes e marés 

são muito fracas, da ordem de 0,1 m/s, não tendo, portanto, uma importância significativa 

para o transporte litorâneo de sedimentos na região. 

Na verdade, o INPH ao tratar deste tema no relatório final de 1997 assim se 

manifesta: “o efeito principal das marés é a mudança dos padrões de transporte de 

sedimentos na direção perpendicular à praia, os quais são ditados pela variação dos níveis 

d’água. Durante a baixa-mar a arrebantação das ondas ocorre nos baixios em frente à 

cidade de Pecém, uma distância de várias centenas de metros da costa enquanto que durante 

a preamar a Ponta do Pecém fica parcialmente inundada”. 

Enquanto que a previsão da evolução da linha da costa do Pecém-CE, para 10 

anos após a construção do porto, identificou que em frente à ponta do Pecém, e imediatamente 

a ocidente dela, iriam ocorrer deposições de sedimentos, em virtude do efeito de abrigo do 

porto. O pontal cresceria tanto em direção ao largo como para ocidente, com parte dos 

sedimentos acumulados transportado pela ação das ondas swell, num total estimado na região 

ao largo da ordem de 85.000 m3/ano. Este pontal, conectado a terra, começaria a se formar 

após a construção do porto e o sedimento não atingiria a costa, apresentando-se conforme a 

figura 26. 

 

Figura 26 - Formação de um pontal conectado a terra. Pecém-CE. 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE LITORÂNEO DE SEDIMENTOS E 
METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

A Zona Costeira brasileira que compreende, segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, uma faixa de 8.698 km de extensão e largura variável, contempla um conjunto de 

ecossistemas contíguos sobre uma área de aproximadamente 324 mil km². Abrange uma parte 

terrestre, com um conjunto de municípios selecionados segundo critérios específicos, e áreas 

marinhas, que correspondem ao mar territorial brasileiro, com largura de 12 milhas náuticas 

(22,2 Km) a partir da linha de costa7. A Região Nordeste compreende nove estados: 

Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), 

Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA). Com um comprimento total de 

cerca de 3.480 km, a linha da costa pode ser dividida em duas seções distintas. A seção norte 

tem 1.540 km de comprimento e está praticamente orientada na direção leste-oeste: o clima é 

seco e conseqüentemente grandes zonas de dunas se estendem do sudeste do Estado do 

Maranhão até o Cabo Calcanhar. A seção sul, do Cabo Calcanhar ao Estado da Bahia nas 

proximidades da plataforma de Abrolhos, tem uma linha de costa com 1.940 km de 

comprimento. Está orientado em geral na direção norte-sul e tem um clima úmido. 

Segundo insere o professor Erasmo Pitombeira, em sua tese de Livre Docência 

(Processos Litorâneos em Regiões Costeiras do Estado do Ceará, 2006), são bem poucas as 

regiões costeiras passíveis de serem usadas como área portuária no Estado do Ceará, 

especialmente, no que tange à necessidade de profundidade compatíveis com navios de 

maiores calado, em que a costa do Ceará é pobre. Assinala, ainda, em sua tese, este renomado 

professor: “No estado do Ceará, além da falta de reentrâncias convenientes ao mister de 

proteção das embarcações, temos a ocorrência de rios de pequeno porte, não se tendo grandes 

estuários disponíveis nem embocaduras com dimensões desejadas. Os maiores rios cearenses, 

o rio Jaguaribe, o rio Coreaú e o rio Acaráu, padecem de limitação de dimensões para efeito 

de navegação. Mesmo assim, foi pela embocadura do Coreaú e do Jaguaribe que tivemos a 

entrada de embarcações e a construção, ainda que de uso restrito, de portos e locais de 

proteção às embarcações, sendo o porto de Camocim e o porto de Fortim testemunhas disso”. 

Por fim, assinala este professor que diante dessas observações, além de outras, a 

equipe governamental encarregada de escolher um local, ao longo da linha de costa do Ceará, 

para a construção do porto priorizou por um em que além de favorecer a um fácil acesso 
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terrestre, estivesse próximo de locais com estrutura suficiente para acomodar os equipamentos 

industriais a serem implantados e que oferecessem profundidades compatíveis com o calado 

das embarcações que aportariam. Deste modo, a equipe encontrou na área costeira do Pecém 

as condições apropriadas procuradas e que oferece condições de profundidades compatíveis 

com navios de grande calado, sem necessidade de dragagem para atingir profundidades 

adequadas para suas aportagem. Assim é que, a Região do Pecém, em princípio, escolhida 

devido à sua posição geográfica privilegiada em relação às distâncias para os Estados Unidos, 

Canadá, Europa e África, mostrando-se, assim, local ideal para implantação de um terminal 

portuário de grande porte, oferecendo condições de profundidade compatíveis com navios de 

grande calado, situando-se a isobata de -18 metros, bem mais perto da costa do que qualquer 

outro local (Fonte: Avaliação dos Impactos na Morfologia Costeira, Através de Modelagens 

Numéricas, Provenientes da Implantação do Porto do Pecém-Ce – Relatório Final – 

INPH/DHI/UFC – Outubro de 1997), tornou-se fato comprovado dada a sua eficiência e 

aceitação. 

Nos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Hidroviárias – INPH, conforme 

descreve no “Relatório Final de Avaliação em Modelos Matemáticos dos Impactos na 

Morfologia  Costeira Provenientes da Implantação do Terminal Portuário do Pecém – Ce”, 

além dos modelos numéricos desenvolvidos pelo Danish Hydraulic Institute – DHI, utilizados 

para prever as repercussões sobre a evolução da linha de costa do Pecém decorrentes da 

construção do Terminal Portuário e do ancoradouro provisório (em que se desenvolveu a 

modelagem matemática dos processos costeiros na área do Pecém, realizada pelo DHI em 

estreita cooperação com o INPH e com a Universidade Federal do Ceará – UFC), foram 

também empregadas ferramentas como o Waverider direcional e o correntógrafo 

eletromagnético S4. 

Destarte, o INPH avaliou o impacto costeiro provocado pela construção das 

instalações portuárias em Pecém, conforme localização mostrada na Figura 27, abrangendo a 

modelagem matemática de ondas, correntes e transporte de sedimentos antes e após a 

construção do terminal offshore em frente à ponta do Pecém, onde parte do estudo foi 

realizado na Dinamarca e parte em Fortaleza, através do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal do Ceará, que teve sua equipe sob a orientação do Professor Erasmo 

Pitombeira, e do INPH, coordenado pelos Engenheiros Luis Antônio Braga Martins (chefe do 

INPH) e Domenico Accetta (chefe da Divisão de Engenharia Hidráulica - DIENGH). 

                                                                                                                                        
7 (Fonte: Ministério do Meio Ambiente, endereço eletrônico). 
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Figura 27 - Mapa de Localização da Praia do Pecém (Fonte: Departamento de 
Edificações Rodovias e Transportes – DERT/CE). 
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O Pecém faz parte das praias do litoral oeste do Estado do Ceará, com 

coordenadas 3º 33’ S e 38º 41’, estando a uma distância, aproximada, de 50 quilômetros do 

centro de Fortaleza (medida pela linha de costa), em que a Ponta do Pecém encontra-se já na 

parte fronteira com o Município de Caucaia. 

5.1 Caracterização da Região 

O litoral nordestino é caracterizado por uma brusca queda da plataforma 

continental. Observa-se este fenômeno desde o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, 

até, aproximadamente, a baía de Tutóia no Piauí. Isto é notório devido às curvas batimétricas 

de 50, 100 e 1000 metros estarem, respectivamente, à aproximadamente, 45, 54 e 68 

quilômetros, afastadas do litoral8.  

A figura 28, abaixo, mostra os principais portos do Brasil, aonde podemos ver a 

indicação da posição do porto do Pecém, localizado na praia do Pecém, no Município de 

São Gonçalo do Amarante, no Ceará, bem como do porto do Mucuripe. 

 

Figura 28 - Mapa dos Principais Portos do Brasil. Porto do Pecém. Fonte: Ministério dos 

Transportes – Governo Federal. 

                                            
8 Estudos do Transpasse de Sedimentos em Torno do Porto de Fortaleza-Ce, INPH: 40/92, Código: Fortaleza-
770/1, DIENG – SEHMAR, Rio de Janeiro, Agosto de 1992. 
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A ponta do Pecém é constituída por rochas do embasamento cristalino (quartzitos 

e gnaisses) e rochas sedimentares (beach rocks). Esta feição geomórfica tipo promontório 

(cabo formado de rochas elevadas que avançam até o mar), figura 29, a qual influencia 

diretamente na dinâmica costeira, podendo ocasionar erosão, e/ou assoreamento na praia 

(Ponta do Pecém), atua no sentido de direcionar o ataque das ondas a linha de costa como 

também a deriva litorânea dos sedimentos. Os beach rocks se desenvolvem sobre rochas do 

embasamento que afloram na praia, ou imediatamente ao lado deles, adentrando no mar. 

 
Figura 29 - Afloramento de rochas cristalinas de praia constituindo promontórios. 

Esta região tem uma linha de costa com dois alinhamentos principais: No trecho 

anterior (a leste) à ponta do Pecém, tem uma direção aproximada de 326o (graus) com o norte 

verdadeiro; No trecho posterior (a oeste) à ponta do Pecém, tem uma direção aproximada de 

270o (graus) com o norte verdadeiro. 

5.2.1. Clima e Parâmetros Meteorológicos 

A Região Nordeste Setentrional brasileira, em que encontra-se o município de São 

Gonçalo do Amarante, tem três sistemas sinóticos geradores de precipitação, figura 30: a uma, 

com formação original no Polo Sul, que são as Frentes Frias; a duas, com tempo de atuação 

variável dentro do período de chuvas, denominada Centro de Vorticidade Ciclônica; e a três,  
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que oscila dentro da faixa dos trópicos, conhecida como a Zona de Convergência 

Intertropical,. Há outros sistemas de menor escala que atuam nessa zona, a exemplo das linhas 

de instabilidade formadas ao longo da costa e os efeitos de brisa marítima e terrestre que 

ocorrem com freqüência na zona litorânea. Estes sistemas atuam em tempos diferentes, 

podendo se sobrepor. 

 

Figura 30 - Representação do sistema sinótico – Região Nordeste 

A Zona de Convergência Intertropical, principal sistema sinótico, responsável 

pelo estabelecimento da estação chuvosa na região de estudo, atinge sua posição máxima no 

hemisfério sul em torno do equinócio outonal (23 de março), retornando ao hemisfério norte 

em maio quando o período chuvoso entra em declínio. 

Os Vórtices Ciclônicos em altos níveis, que penetram no Nordeste do Brasil, têm 

sua formação no Oceano Atlântico Sul, em geral entre os meses de setembro e abril, sendo 

mais atuantes na estação de verão, mais especificamente no mês de janeiro. O centro do 

vórtice é sempre acompanhado de céu claro e, portanto, ausência total de nebulosidade, 

enquanto na sua periferia encontram-se associadas nuvens do tipo cirros e cúmulos-nimbos 

(EIA/RIMA, 1996). 
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O Instituto de Pesquisas Hidroviárias – INPH apresenta no Relatório Final, já 

mencionado (INPH: 91/97; Código: Pecém-1040/01), o quadro climático da região em estudo, 

identificando a área como integrando  a região climática do tipo AW’ segundo a classificação 

de KOPPEN, ou seja, correspondendo, em termos macro da faixa costeira, ao clima tropical 

chuvoso, quente e úmido, com chuvas de verão e outono. Mas, segundo a classificação de 

GUASSEN, que ressalta os parâmetros bioclimáticos, tem-se a região enquadrando-se no tipo 

4 bTh, com clima tropical quente de seca média, seca de inverno, com índice xerotérmico 

entre 100 a 150, apresentando 5 a 6 meses secos. 

Ressalta que o Município de São Gonçalo do Amarante encontra-se na região 

Nordeste Setentrional Brasileira onde três são os sistemas sinópticos geradores de 

precipitação,quais sejam: as Frente Frias, com sua formação original no Pólo Sul, um Centro 

de Vorticidade Ciclônica, com tempo de atuação variável dentro do período de chuvas, e, 

principalmente, a Zona de Convergência Intertropical, sendo responsável pelo 

estabelecimento da estação chuvosa na região e oscilando dentro da faixa dos trópicos.  

Explica, ainda, que os sistemas geradores de precipitação, na região Nordeste 

Setentrional Brasileira, não apresentam uma periodicidade de ocorrência bem definida, por 

isso o comportamento de chuva no litoral do Ceará é classificado como climaticamente 

anômalo e, evidentemente, assim também o da região em estudo, em que, geralmente o 

período chuvoso inicia-se no mês de dezembro, consolidando-se a partir da segunda quinzena 

de fevereiro, com as maiores precipitações geralmente ocorrendo entre os meses de março e 

maio, enquanto que o período mais seco compreende os meses de setembro a novembro, 

apresentando a maior pluviosidade no quadrimestre de fevereiro a maio. Em alguns anos 

ocorrem chuvas de forma intensa, enquanto em outros a situação é de total estiagem. 

Os postos pluviométricos representativos da região em estudo são o de São 

Gonçalo do Amarante e o de São Luís do Curu. O índice pluviométrico medido é da ordem de 

1.547,4 mm/ano. 

 As taxas de evaporação são bastante elevadas, sendo superiores a 1.600 

mm/ano. As altas taxas de evaporação e a influência marinha refletem na umidade relativa do 

ar que chega a atingir uma média anual de 78,7 % de umidade relativa do ar. O período mais 

úmido ocorre nos seis primeiros meses do ano, com a maior umidade relativa alcançando 84,3 

% em março. A ocorrência de orvalho é freqüente ao longo do ano. 
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 As temperaturas máximas chegam a 31,6º C no mês de dezembro, enquanto 

que a temperatura mínima fica em torna de 21,6º C e acontece, geralmente, nas primeiras 

horas do dia, durante o mês de julho. A temperatura média anual é de 26,9º C.  

 As altas taxas de energia solar, correspondem ao período de menor 

nebulosidade e a época de estiagem, ou seja, de agosto à dezembro. A insolação total média 

anual é em torno de 2.927 horas de sol, com uma média mensal de 243,9 horas. 

 Os índices de maior nebulosidade ocorrem nos meses de fevereiro a maio, 

coincidindo com os meses de menores ventanias. 

Finalmente, é apresentada no Relatório Final supra mencionado, uma síntese do 

clima da região em estudo caracterizando-os com os indicadores segundo o quadro 6, e de 

acordo com os dados obtidos na Estação Meteorológica de Fortaleza, no período de 1974 

a 1994. 

Quadro 6 - Indicadores climáticos da Região em Estudo (Pecém – Ceará), período de 

1974 a 1994.  

Pluviosidade média anual 1.547,4mm 
Quadrimestre de maior pluviosidade fevereiro a maio 
Período mais seco agosto a novembro 
Mês de maior pluviometria março 
Evaporação média anual 1.646,7mm 
Período de maior evaporação agosto a novembro 
Período de menor evaporação março a maio 
Temperatura média anual 26,9o C 
Média das temperaturas mínimas 22,6o C 
Média das temperaturas máximas 31,3o C 
Umidade relativa média anual 78,7% 
Período de maior umidade relativa fevereiro a junho 
Período de menor umidade relativa setembro a novembro 
Insolação anual 2.926,9 h 
Período de maior insolação agosto a dezembro 
Período de menor insolação fevereiro a abril 
Período de maior nebulosidade fevereiro a maio 
Velocidade média anula dos ventos 3,6 m/s 
Período de maior ventania agosto a dezembro 
Período de menor ventania fevereiro a maio 
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5.2.2. Parâmetros Geológicos 

Assevera o Relatório do INPH que o litoral do Pecém é marcado pela presença de 

uma vasta área de dunas e pela presença de afloramentos rochosos emersos e submersos do 

embasamento cristalino.  

A leste da Ponta de Pecém as praias são longas e uniformes, tendo-se verificado 

que a cerca de 4,00 m abaixo do nível médio do mar o fundo está quase que inteiramente 

coberto por rochas. Somente em alguns locais essa rocha fica exposta na praia. A oeste da 

Ponta de Pecém o fundo do mar também é constituído por rocha, coberta por vegetação, e 

encontra-se areia em apenas uma estreita faixa de praia. 

As áreas de influência direta do empreendimento são formadas por rochas do 

embasamento cristalino, emersas e submersas até a profundidade de 20,00 m, e por 

sedimentos litorâneos quaternários, constituídos de arenitos de praias e cordões litorâneos de 

idade recente (arenitos flúvio-marinhos e sedimentos de origem eólica e dunas). Sotaposta aos 

sedimentos quaternários, existe a Formação Barreiras, composta por sedimentos areno-

argilosos, que ocorrem como tabuleiros ou falésias, caso da Praia da Taíba. A localização 

destas rochas cristalinas, compostas essencialmente por quartzitos e gnaisses, e a sua 

distribuição fisiográfica, determinaram a posição da ponte de acesso e do quebra-mar 

offshore.  

Na área de influência indireta o embasamento é formado por rochas 

cristalinas/cristalofilianas, sobrepostas pela Formação Barreiras. Esta formação, juntamente 

com as dunas, contém os principais lençóis freáticos da área. 

Em toda a região costeira do Ceará estão presentes as rochas de praia, ou “beach 

rocks”, elas normalmente ocorrem em forma de arrecifes, em faixas alongadas e descontínuas, 

paralelas à linha de costa, ou em blocos associados aos arrecifes da Formação Barreiras. Sua 

composição é predominantemente quartzo-feldspática, com alto conteúdo carbonático 

(cimento). 

5.2.3. Sedimentos de praia 

O material da praia é composto de areia média a fina, com diâmetro médio do 

grão da ordem de 0,25 mm. Ao longo do ano a disponibilidade de material móvel tem uma 

variação significativa. De dezembro a fevereiro grandes quantidades de areia são 
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transportadas pelas ondas de Swell, vindas do Hemisfério Norte, favorecendo a erosão da 

região. De março a novembro as condições de ondas são mais amenas e a areia é 

progressivamente reposta para a praia. 

 Para caracterizar os sedimentos de fundo da região de Pecém foram coletadas 

amostras da faixa de praia e da região litorânea, até a profundidade de aproximadamente 

10,00 m. Os resultados da análise granulométrica mostraram a predominância de conchas, em 

amostras coletadas a profundidades maiores do que 5,00 m e, em alguns casos, verificou-se a 

presença de vegetais. Todos estes sedimentos não clásticos foram removidos das amostras 

para não interferirem no diâmetro médio dos grãos, que foram utilizados posteriormente para 

o cálculo das taxas de transporte de sedimentos.  

 Ao longo de toda a linha de costa, verifica-se a formação de grandes dunas 

eólicas que se estendem por vários quilômetros costa adentro. Estas dunas são constituídas de 

areia marinha, com diâmetro dos grãos bem maiores que os da areia presente na praia. 

Dependendo da orientação da linha de costa as dunas costeiras atuam como fonte ou 

sumidouro de sedimentos. 

Adjacente à cidade de Pecém existe um processo de fixação das dunas, devido a 

presença da cidade e das atividades humanas. No entanto, a este da Ponta de Pecém a 

orientação da linha de costa favorece a migração das dunas para longe da costa. O efeito da 

fixação das dunas na área de projeto deve ser incluído nas análises do balaço costeiro de 

sedimentos. 

 5.2.4. Batimetria 

As primeiras batimetrias utilizadas nos modelos numéricos hidrodinâmicos de 

transporte de sedimentos e de propagação de ondas foram obtidas a partir dos dados 

batimétricos disponíveis da Carta Náutica 600 da DHN (Diretoria de Hidrografia e 

Navegação). Esses dados abrangem as regiões litorâneas e ao largo de Pecém. Foi através 

dessas informações que se pode constatar que a conformação dos fundos marinhos na região 

do Pecém chega a atingir a profundidade de 16 metros  a uma distância de aproximadamente 

2.000 metros da linha de costa. 

Posteriormente, foram realizados outros levantamentos batimétricos pela DHN em 

1995 e pelo INPH, a partir de 1995. Observou-se com estes levantamentos que do lado 

Oriental da Ponta do Pecém a batimetria é bastante regular, com perfil costeiro de natureza 
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arenosa. Por outro lado, a Oeste da ponta do Pecém a batimetria é muito irregular formada por 

uma grande área de rocha submersa em frente a cidade. Em geral, a zona litorânea de Pecém é 

fortemente dominada pela ocorrência de rochas. 

Segundo informações extraídas do Relatório Final do INPH, obra já citada, a 

batimetria do Pecém é fortemente dominada pela ocorrência de rocha na zona litorânea. Do 

lado oriental da Ponta do Pecém observa-se que a batimetria é bastante regular, indicando um 

perfil costeiro predominantemente arenoso. A Oeste da Ponta do Pecém a batimeria já se 

apresenta irregular e em frente a cidade, uma grande área de rocha submersa força, durante a 

baixa-mar, a arrebentação das ondas a uma distânbcia de várias centenas de metros da costa. 

Pitombeira (Pitombeira, 2005) indica que a área costeira  do  Pecém como local 

que oferece condições de profundidades compatíveis com  navios de  grande calado,  

situando-se  a  isóbata    de - 18 metros bem mais perto da costa do que qualquer outro local. 

A ponta do Pecém se destaca como sendo a região em que as curvas batimétricas de – 15 a – 

18 metros mais se aproximam da linha de costa, com distâncias da ordem de 2 km, não 

havendo, portanto, necessidade de dragagem para atingir profundidades adequadas para os 

navios de pretendida aportagem.   

A realização de batimetrias periódicas visa acompanhar as variações de 

profundidades na área de construção e adjacente ao Porto. A complexidade batimétrica reflete 

diretamente nas condições de ondas e na hidrodinâmica litorânea. Mais sobre batimetria pode 

ser encontrado na tese de mestrado, defendida por Patrícia Freire Chagas, intitulada: 

Influência da Estrutura Portuária sobre os Processos Hidro-Dinâmicos na Região costeira do 

Pecém-Ce, 2000. 

5.2.5. Perfis de Praia 

O perfil transversal de uma praia  varia com o balanço de areia, dependendo da 

energia de atuação das ondas, ou seja, de acordo com as alterações entre tempo bom 

(engordamento) e tempestade (erosão). 

Como se sabe, o equilíbrio das praias é dinâmico. Se quebrarmos a seqüência, do 

transporte de sedimentos, haverá uma resposta da natureza a tal agressão. A cidade do Pecém 

já vem sofrendo, há mais ou menos quinze anos, um processo de desequilíbrio entre a 

quantidade de material transportado na praia e a quantidade de material depositado nas dunas. 

Esse processo  erosivo foi resultado de um crescimento bastante desordenado, onde várias 
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casas e loteamentos foram instalados sobre dunas móveis no setor Oeste da região. Essa 

ocupação inadequada prejudicou o transporte eólico de sedimentos e consumiu uma faixa de 

mais de 150 metros de praia, avançando sobre casas, restaurantes, comércios e destruindo as 

ruas, figura 31. 

 

Figura 31 - Ação do avanço do mar – avançando sobre casas, restaurantes, comércios e 

destruindo ruas construídas em zona de praia (praia do Pecém). 

Desta forma, prevendo impactos futuros naquela área em decorrência da 

construção do Porto do Pecém e sabendo-se dos problemas erosivos já existentes na região, o 

INPH iniciou desde dezembro de 1996 um monitoramento ambiental, através de 

levantamentos quadrimestrais de perfis de praia, com o objetivo principal de acompanhar a 

evolução da linha de costa a fim de que possam ser tomadas as providências necessárias para 

controlar a erosão e assoreamento nas adjacências do Terminal Portuário do Pecém-Ce. Além 

disso, essas informações técnicas, complementam os levantamentos batimétricos da região. 

5.3 Parâmetros Físicos 

A resultante da atuação das ondas, das marés, das correntes e dos ventos sobre a 

zona litorânea é chamada de dinâmica costeira. Quando o homem intervém, de alguma 

maneira, nessa dinâmica inicia-se um processo de readequação ambiental, onde os fatores 
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ativos sofrem mutações tentando restabelecer o equilíbrio, que apesar de dinâmico, apresenta 

condições limitadas e vulneráveis. 

Para caracterizar a região do Pecém foi necessário iniciar uma campanha de 

medições de ventos, ondas, marés, e correntes para, então, se determinar como interagem 

esses elementos determinando o tipo de transporte de sedimentos no local. 

5.3.1 Ventos 

Como o transporte eólico é um dos responsáveis pela conformação de uma praia, 

o INPH desde 09/11/95 vem realizando medições diárias de ventos, numa estação 

anemográfica instalada na localidade do Pecém, determinando as principais características (a 

velocidade e a direção) dos ventos dominantes no local. 

Os ventos atuam no transporte de sedimentos funcionando como um agente 

equilibrador entre dunas e praias, e, dependendo de sua velocidade, podem contribuir na 

geração de ondas. Na área do Pecém estas ondas causadas pela ação dos ventos dominantes 

são de curto período (ondas de sea) e desempenham um papel importante no transporte 

litorâneo de sedimentos. Dependendo da velocidade dos ventos e das características 

granulométricas do material, os mesmos podem transportar grandes quantidades de areia. 

 Os resultados obtidos, através da leitura do equipamento mencionado, apesar 

de pequenas falhas mostram a eficiência geral da campanha e permitem concluir que na área 

de projeto a direção principal do vento é E-ESE e a velocidade mais freqüente oscilou entre 6 

e 8 m/s de leste, apresentando um regime de ventos estável, onde as variações de velocidade 

são sazonais e aumentam nos meses em que há estiagem, ou seja a partir de junho. 

5.3.2 Marés 

As oscilações na altura do nível d’água no mar constituem-se em importantes 

mecanismos de modificação da linha de costa. No presente estudo, o mais importante é a 

análise estatística dos dados de níveis d’água (marés) medidos no Pecém. O INPH instalou 

um marégrafo de registro analógico mensal, no dia 14/03/96, na ponta do Pecém. Em 

10/10/97 o marégrafo foi deslocado, e reinstalado no terminal provisório, tendo sido refeito o 

nivelamento. Os dados de níveis observados estão ao nível de redução da DHN. 
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Alguns períodos de registros foram perdidos em virtude de acidentes ocorridos 

com a estação maregráfica, prejudicando assim a total eficiência das medições. Entretanto, 

observou-se após medições de velocidades e direções das correntes ao largo do Pecém, que a 

maré não era tão significativa nas correntes da região, o que significa que as mudanças de 

marés (enchente ou vazante) não causavam variações expressivas no comportamento das 

correntes. Restando, assim, que o principal efeito das marés seria a mudança dos padrões de 

transporte de sedimentos, os quais são estabelecidos de acordo com as mudanças nos níveis de 

água. 

5.3.3 Ondas 

A incidência dos regimes ondulatórios sobre as linhas de costas arenosas é um dos 

principais processos presentes na dinâmica costeira. Esse complexo fenômeno, com energia 

bem definida, desempenha importante papel no transporte litorâneo de sedimentos, tendo em 

vista que o mesmo é muito sensível à características como altura, período e direção de ondas. 

As medições de ondas no local em estudo são obtidas utilizando um Waverider 

direcional (equipamento instalado pelo INPH desde marco de 1997 a cerca de 4 Km ao largo 

do Pecém, a uma profundidade de aproximadamente 17 m, no ponto de coordenadas 

geográficas lat. 03º29’31’’S e long. 38º 49’03’’ W) considerando registros padrões em 

intervalos de 3 em 3 horas, sendo o primeiro às 2:00hs com duração de 20 minutos, 

totalizando 8 registros diários. Considera-se também os registros corridos que envolvem 

tempestades. 

Essas informações são necessárias para se determinar as características espectrais 

das condições de ondas em Pecém, dando enfoque principal para a análise das estatísticas 

globais dos dados obtidos a partir de março de 1997. 

Para se obter resultados mais confiáveis, é preciso realizar medições por um 

período de tempo razoavelmente longo. Por se tratar de fenômenos bastante imprevisíveis, se 

tornou necessário a utilização dos registros de ondas da praia do Mucuripe, com porto de 

mesmo nome, situado em Fortaleza, capital do Ceará, anteriores a campanha iniciada no 

Pecém, ou seja de 1991 a 1995. O equipamento utilizado para esses registros, um Waverider 

Convencional, foi instalado na praia do Futuro e determinava apenas valores médios dos 

períodos de ondas. Algumas adaptações foram feitas para adequar esses dados ao Pecém.  



 

 

109

A interpretação e análise dos parâmetros característicos do regime de ondas são 

feitas representando o espectro de onda através de alguns parâmetros estatísticos, ou seja, os 

dados são agrupados e tratados estatisticamente de modo a se tornarem compreensíveis. Os 

registros de ondas coletados são analisados pelo método Tucker-Draper (modificado), sendo 

considerado as 3 (três) maiores alturas de ondas individuais de cada registro. Devem-se 

considerar para o estudo de transporte de sedimentos, a altura significativa da onda Hs e o 

período de pico Tp. 

O transporte litorâneo é muito sensível a características como altura, período e 

direção de onda. Assim sendo, é necessária uma análise separada da onda de curto período 

(sea) das ondas de longo período (swell), para que toda informação acerca da estrutura do 

espectro seja aproveitada, evitando interpretações errôneas dos parâmetros analisados. 

5.4 Equilíbrio Sedimentar 

Basicamente, existem dois processos de transportes de sedimento nas áreas 

litorâneas; o transporte litorâneo, que ocorre por intervenção das ondas marítimas,  e o 

transporte de sedimento eólico, que ocorre por intervenção dos ventos. 

No segmento marítimo, as areias se transportam através do movimento 

ondulatório, seguindo um caminhamento definido pelo angulo de incidência do regime de 

ondas. Normalmente, o sedimento é lançado à zona superior do estirânceo9, pela massa de 

água lançada praia acima quando a onda rebenta e é levado de volta, também pela massa de 

água referida, quando esta retorna ao mar, segundo a linha de maior declividade. O resultado 

desta movimentação é o caminhamento dos sedimentos ao longo do segmento de costa, 

denominado transporte litorâneo de sedimentos. O transporte litorâneo de sedimentos é o 

responsável pela conformação das praias, através da movimentação de um verdadeiro lençol 

de areia que se desloca ao longo da praia, confirmando que o sedimento que está hoje em 

ponto costeiro, não é o que ali estava ontem e não foi o que estará manhã (Pitombeira, 1995). 

As regiões costeiras arenosas têm nos ventos uma grande contribuição no 

transporte de sedimentos. Sendo alimentado pelos sedimentos da zona do estirânceo e pós-

praia, o vento os transporta na direção de seu desenvolvimento, portanto podendo-se ter 

diversas direções deste transporte. Como o transporte eólico se faz na zona litorânea, retirando 

                                            
9 Faixa do litoral coberta e descoberta pela maré, e que é delimitada pelos batentes de maré alta e de baixa-mar. 
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areia da praia e depositando na praia a sotavento, é ele responsável também pelo equilíbrio e 

conformação das praias. A maior confirmação da forte influencia do transporte eólico, é a 

formação das dunas móveis, verdadeiras massas sedimentares com vivo poder  de 

deslocamento. 

A conjunção dos transportes pelas ondas e pelos ventos leva à alimentação das 

praias e ao equilíbrio dos seus perfis. Qualquer mudança que ocorra no segmento costeiro, 

que venha a comprometer o pleno funcionamento destes transportes, fatalmente quebrará o 

regime de costas causando transformações que poderão degradar o meio ambiente. 

5.5 Modelos e Métodos de Cálculo 

A combinação das ações oceânicas (correntes marítimas, ondas incidentes, 

movimento de marés, incidência de ventos) define um processo contínuo de transporte de 

sedimento ao longo da linha de costa capaz de estabelecer a evolução e transformação desta 

região costeira. 

Neste sentido, um conjunto de simulações foi desenvolvido de modo a estudar o 

comportamento da linha de costa da região do Pecém, realizado com o auxílio de uma 

modelagem hidrodinâmica que permitia calcular o comportamento hidordinâmico nas 

proximidades da estrutura portuária e fornecia subsídios para o calculo do transporte de 

sedimentos em torno daquela área costeira. 

Este estudo foi dividido em etapas, dando-se, em cada uma delas, atenção aos 

principais elementos hidrodinâmico responsáveis pelos fenômenos da sedimentologia 

marítima, conforme se descreve a seguir: 

I. Modelagem a Partir de Ondas Registradas: 

Análise estatística do regime de ondas ao longo da região marítima do Pecém. 

Nesta análise, medidas de espectros de ondas foram subdivididas em partes de 

baixa freqüência (swell) e uma parte de alta freqüência (sea). Para cada parte, dados sazonais 

e anuais foram analisados. A fim de derivar as condições near shore wave ao longo da linha 

de costa dos arredores do Pecém. 

• Utilizando os Modelos indicados.  
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• Baseado no desenvolvimento de dados estatísticos de ondas, número de 

eventos de ondas foi utilizado para uma modelagem em duas dimensões.  

• O modelo de ondas descreve a propagação de ondas representando as 

deformações, tais como refração, difração, shoaling e arrebentação.  

II. Modelagem do Transporte de Sedimentos Sazonal e Anual: 

• O desenvolvimento das condições das ondas inshore foi usado como 

entrada para análise do transporte de Sedimento Sazonal e Anual ao longo 

da linha de costa do porto do Pecém. O transporte litorâneo é modelado 

através de modelagem em uma e duas dimensões. Um número de eventos 

de ondas críticas foi selecionado para a modelagem em duas dimensões 

através do DHI’s Mathematical Model - MIKE 21 (HD e ST). Taxas de 

Transportes anuais de sedimento foram modeladas com o DHI`s - Litoral 

Sediment Transport Model – LITPACK. Também foram utilizados 

métodos desenvolvidos anteriormente, buscando uma definição da 

evolução dos mesmos. 

• Os resultados desta investigação permitem uma descrição quantitativa das 

condições de transporte de sedimento anual ao longo da linha de costa do 

Pecém. 

III. Modelagem do Transporte de Sedimento Transversal devido a presença co-

existente de Ondas Sea e Swell: 

• Foram analisados a interação do movimento das ondas sea e swell e seus 

efeitos sobre o transporte de sedimento cross-shore. Os efeitos dos 

movimentos combinados sea e swell foram interpretados em termo da 

velocidade de fundo, tensão de cisalhamento, turbulências e concentrações 

de sedimentos em suspensão. 

• Os resultados deste trabalho permitiram uma avaliação do Transporte de 

Sedimentos Cross-Shore, sazonal e anual, na área costeira do Pecém. 

• Para a simulação numérica do impacto costeiro, causado por intervenções 

na linha de costa, foram utilizados os programas Castanho, Caldwell e dois 

dos mais avançados sistemas computacionais da atualidade, os modelos 
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LITPACK e MIKE 21, desenvolvidos pelo Danish Hydraulic Institute – 

DHI, da Dinamarca. 

5.6. Fundamentos dos Modelos Numéricos Utilizados 

O presente estudo desenvolvido com o auxílio de um modelo hidrodinâmico 

aplicado na região costeira do Pecém, com o objetivo de simular os processos de transporte de 

sedimentos litorâneo e, com isso, pesquisar os principais fatores e influência da estrutura do 

Porto do Pecém nas mudanças da linha da costa daquela região, faz uso de um conjunto de 

dados locais obtidos a partir de 1995, através de um sofisticado conjunto de equipamentos de 

medição disponibilizados para esta pesquisa. 

Para a simulação numérica do impacto costeiro, causado por intervenções na linha 

de costa, utilizaram-se dois dos mais avançados sistemas computacionais da atualidade, os 

modelos LITPACK e MIKE 21, desenvolvidos pelo Danish Hydraulic Institute – DHI, da 

Dinamarca. 

5.6.1 LITPACK – Um Sistema Integrado de Modelagem de Processos Litorâneos e 
Dinâmica da Linha de Costa 

LITIPACK é um software profissional para modelagem de processos costeiros e 

para simulação de transporte de sedimento não coesivos por ação conjunta de ondas e de 

correntes, composto de diversos módulos que permite avaliar o transporte sólido litorâneo, a 

evolução da linha de costa e desenvolver o perfil de praia. 

O software LITPACK inclui módulos para o cálculo de transporte de sedimentos 

por ondas e correntes, corrente litorânea, transporte litoral de sedimentos, balanço 

sedimentológico costeiro, evolução da linha de costa, evolução do perfil de praia, avaliação 

do impacto causado por obras costeiras, otimização de projetos de criação de praias, 

otimização de obras de proteção costeira, projeto e otimização de recuperação de praias por 

alimentação artificial, assoreamento em canais de acesso. 

Já verificados e aplicados em ampla gama de projetos de engenharia costeira em 

mais de 30 países, os módulos que compõem o LITPACK utilizam um enfoque puramente 

determinístico, o que permite que se incluam diversos fenômenos, as vezes dominantes, e que 

nem sempre são acessíveis para as fórmulas semi empíricas. A título de exemplo, o cálculo de 

transporte de sedimentos mediante um enfoque baseado no fluxo de energia de onda estará 
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propenso a um erro grosseiro se o perfil de praia é complexo (com varias barreiras 

submarinas), e a distribuição do tamanho do grão variar ao longo do perfil. 

LITPACK é uma ferramenta de modelagem estruturada e de fácil utilização para o 

usuário, apropriada para diversas aplicações relacionadas com o gerenciamento dos recursos 

costeiros, entre eles: 

• Avaliação do impacto causado por obras costeiras 

• Otimização de projetos de criação de praias 

• Otimização de obras de proteção costeira 

• Projeto e otimização de recuperação de praias por alimentação artificial 

• Assoreamento em canais de acesso  

Do ponto de vista matemático o LITPACK é formado com um conjunto de 

equações com objetivos específicos. O transporte por arrasto segue a formulação de Fredsoe e 

Deigaard (1992), a qual foi desenvolvida para incluir a ação combinada de ondas e correntes e 

as condições existentes na zona de arrebentação. Esse transporte é determinado como uma 

função da tensão de cisalhamento, através do parâmetro adimensional de tensão de 

cisalhamento, θ: 

gdsU
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)1/(2 −=θ               (5.1) 

onde s é a densidade relativa do sedimento, g a aceleração da gravidade, d o 

diâmetro do grão e Uf  a velocidade de cisalhamento. 

 Para o cálculo do transporte em suspensão é empregada a equação da difusão 

turbulenta, dada por: 
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onde C é a concentração de sedimento, t é o tempo, z a coordenada vertical, w a velocidade de 

queda do sedimento e e εS o coeficiente de difusão turbulenta. 

O transporte de sedimentos anual é calculado com sendo igual à soma das 

contribuições devidas a todas as ondas incidentes, ou seja: 
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onde NSETS é o número total de ondas incidentes e QS(i) a contribuição devida a cada uma 

delas. 

Para calcular as mudanças na posição da linha de costa, em função da variação do 

clima de ondas (série temporal) e/ou obras a serem construídas a equação básica é a de 

continuidade entre volumes, a qual é dada por: 
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onde yc(x) é a distância vertical entre a linha de costa e o referencial de base, t é o 

tempo, hact(x) a profundidade ativa do perfil de praia, Q(x) as taxas de transporte litorâneo 

expressas em volumes, x a distância horizontal ao longo do referencial de base, ∆x o intervalo 

de discretização e QSOU(x) a contribuição devida a fontes e/ou sumidouros de sedimentos, 

expressa em volume/∆x. 

Para calcular a evolução do perfil de praia em função da variação do clima de 

ondas (série temporal) e/ou obras a serem construídas também pode-se utilizar a equação: 
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onde z é a cota de fundo do perfil de praia, n é a porosidade do material do leito e 

q a taxa de transporte de sedimentos. 

5.6.2 MIKE 21 

È um sistema de modelagem para estuários, zonas costeiras e oceanos; composto 

de um pacote profissional de softwares de engenharia hidráulica, contendo um sistema de 

modelagem a duas dimensões (2D) de escoamentos de superfície livre. Ele é aplicável à 

simulação de fenômenos hidráulicos em lagos, estuários, baías, regiões costeiras e oceanos, 

onde a estratificação do meio possa ser negligenciada. Sua concepção modular foi 

desenvolvida em torno das 4 principais áreas de aplicação: 

• Hidráulica costeira e oceanografia 

• Hidráulica ambiental 

• Processos sedimentológicos 

• Ondas 
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O módulo PMS (Parabolic Mild Slope), refro-difração (Berkhoff, 1972), do 

MIKE 21 permite simular a propagação das ondas em regiões costeiras, bem como determinar 

as modificações que o campo de ondas sofre quando encontra algum tipo de obstáculo, tais 

como espigões, quebra-mares, canais dragados, etc. 

A equação básica que descreve o fenômeno das ondas se propagando segundo 

uma direção predominante é dado por: 
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onde: 

A: variável complexa relacionada ao potencial médio de velocidade da superfície livre do mar 

(m). 

C: velocidade de fase da onda (m/s); 

Cg: velocidade de grupo (m/s); 

k0: número médio de onda; 

W: termo de dissipação; 

ω: freqüência angular da onda; 

k: número da onda; 

β1, β2, β3: coeficientes de aproximação parabólica; 

i: unidade imaginária. 
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A solução da equação básica do MIKE 21 PMS é feita usando a técnica das 

diferenças finitas, de Crank – Nicolson, com variáveis definidas em “grid” retangular. 

O MIKE 21 HD é um modelo geral para a simulação dos níveis d’ água e 

velocidade dos escoamentos em estuários, baías e área costeiras (escoamentos 2D em fluidos 
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verticalmente homogêneos). Ele emprega na sua formulação as equações não lineares da 

continuidade e de conservação da quantidade de sedimentos, dadas por: 

• Continuidade: 
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• Conservação da quantidade de movimento: (em x) 
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• Conservação da quantidade de movimento: (em y) 
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onde: 

h(x,y,t): profundidade; 

ξ(x,y,t): elevação da superfície livre; 

p(x,y,t), q(x,y,t): densidade de escoamento nas direções x e y; 

C(x,y): coeficiente de Chezy; 

g: aceleração da gravidade; 

f(V): fator de atrito do vento; 

V1, VX, VY (X,Y,T): velocidade do vento e suas componentes nas direções x e y; 

Ω(x,y): parâmetro de Coriolis; 

pa(x,y,t): pressão atmosférica; 

ρw: densidade da água; 

x, y: coordenadas espaciais; 
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t: tempo; 

τxx, τxy, τyy: componentes da tensão de cizalhamento. 

• Continuidade: 
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• Conservação da quantidade de movimento em x: 
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• Conservação da quantidade de movimento em y: 
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Onde: 

h(x,y,t) – profundidade 

ζ(x,y,t) – elevação da superfície livre 

p(x,y,t), q(x,y,t) – densidade de escoamento das direções x e y 

C (x,y) – Coeficiente de Chezy 

g – aceleração da gravidade 

f(V) – fator de atrito do vento 

V, Vx, Vy (x,y,t) – velocidade do vento e sua componentes nas direções x e y. 

Ω (x,y) – parâmetro de Coriolis 

pa (x,y,t) – pressão atmosférica 

ρw - densidade da água 

x,y – coordenadas espaciais 

t – tempo 

τxx, τxy, τyy - componentes da tensão de cisalhamento 
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5.6.3 Outros Modelos Numéricos Utilizados 

• CASTANHO 

O Método procura explicar, à luz dos fundamentos físicos, todas as características 

dos agentes transportadores, bem como o seu modo de atuação no conjunto global, partindo 

da consideração de que o transporte litorâneo se faz na zona de rebentação, limitada entre a 

primeira linha de rebentação e a costa, sendo realizada por suspensão e arraste, com uma 

movimentação em dente de serra, proveniente do movimento ascendente e descendente da 

água pela onda incidente, separando seus estudos em duas partes distintas: transporte por 

arraste e transporte em suspensão. 

• CALDWELL 

O Método de Caldwell, como o de Castanho, relaciona o transporte litorâneo com 

a energia transmitida paralelamente à costa, desconsiderando as características geométricas da 

praia, a esbeltez das ondas, e sem levar em conta coeficientes de transmissão de energia. A 

expressão de sua teoria foi conseguida através de métodos empíricos, de modo que é 

representada apenas em função das características primárias da onda: altura na rebentação, 

período e ângulo de ataque na rebentação. 
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6. Resultados e Discussões 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Uma equipe de técnicos e cientistas pertencentes ao Instituto de Pesquisas 

Hidroviárias –INPH, ao Danish Hydraulic Institute –DHI, da Dinamarca, e a Universidade 

Federal do Ceará - UFC, tendo em vista a construção do Porto de Pecém, simulou o 

comportamento da linha de costa no decorrer dos anos após a construção do porto do Pecém, 

através de modelagem numérica, usando o software Mike 21 e LITPACK – software já 

aplicado em vários tipos de problemas costeiros em cerca de 30 países, inclusive no Brasil, 

resultados estes que serão discutidos e analisados neste trabalho. Para que se tenha uma 

melhor compreensão da apresentação dos resultados desta pesquisa, será melhor fazer uma 

breve síntese histórica da seqüência de estudo desenvolvida pela equipe INPH/DHI/UFC. 

• O PERFIL DE PRAIA NO INÍCIO DAS OBRAS DO PORTO DO 

PECÉM. 

Assim, antes em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, foi realizado, em 1996, um Estudo  de  Impacto  Ambiental (EIA)  e    respectivo 

Relatório de  Impacto Ambiental  (RIMA) do Complexo Portuário  do  Porto  do  Pecém,  no 

município de  São Gonçalo do Amarante / CE. Respeitado o que determina o artigo 9º da 

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, e ainda atendendo aos preceitos do 

Termo de Referência da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, em que o 

INPH/DHI e a Universidade Federal do Ceará - Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Ambiental, através de modelagem numérica com o uso dos softwares MIKE 21 e LITPACK, 

apresentaram resultados que serviriam de bases a estes estudos, e nos quais foram traçadas as 

previsões das alterações da linha de costa em decorrência da construção do porto do Pecém. 

Estes resultados estão detalhadamente apresentados no Relatório Final, já citado neste 

documento, intitulado: Avaliação dos Impactos na Morfologia Costeira, através de 

Modelagens Numéricas, Provenientes da implantação do Porto do Pecém – Ce. 

• RESULTADOS APRESENTADOS NO RELATÓRIO FINAL (1997) PELO 

GRUPO DE TRABALHO INPH/DHI/UFC 

O Instituto de Pesquisas Hidroviárias –INPH, o Danish Hydraulic Institute – DHI, 

e a Universidade Federal do Ceará – UFC fizeram a seguinte previsão de projeto para o 

Pecém (Relatório Final): 
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a) Volume total de sedimento acumulado no pontal conectado à terra (em frente a Ponta 

do Pecém), transportado pela ação das ondas de swell: 85.000m3/ano; 

b) Taxa de transporte dirigida para a costa: da ordem de 30.000m3/ano; 

c) Taxa total de sedimentos que seriam acumuladas em frente e imediatamente a Oeste 

do promontório, devidas às ondas de sea: 115.000m3/ano; 

d) Volume decorrente do transporte litorâneo anual em virtude da combinação de ondas 

sea e swell, ao longo de toda a linha de costa: 350.000 m3/ano; 

e) Variação da linha de costa por erosão da ordem de 1 – 2 m/ano do lado ocidental da 

Ponta do Pecém; 

• IMPACTO COSTEIRO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

Conclui o relatório final que “Em frente à ponta do Pecém, e imediatamente a 

ocidente dela, irão ocorrer deposições de sedimentos, em virtude do efeito de abrigo do 

porto”, figura 32.  

 

Figura 32 - O efeito de abrigo do porto sobre o campo litorâneo de ondas 

Assevera, ainda, o relatório final, que um pontal conectado a terra começará a se 

desenvolver após a construção do porto e, irá crescer tanto em direção ao largo como para o 

ocidente. Salienta, ademais, que a difração da onda em torno do pontal poderá causar uma 

divergência local da corrente litorânea e a conseqüente deriva de sedimentos podendo 
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conduzir a erosão temporária da linha de costa imediatamente a Oeste da projeção do pontal 

na linha de costa, figura 33. 

 
Figura 33 - Acumulo de sedimentos anual esperado, na ponta do Pecém, após a 

construção do porto 

Por fim conclui o relatório final que este processo de erosão irá prosseguir ao 

longo da linha de costa a medida que o pontal for crescendo e que a erosão irá parar quando o 

pontal se tornar unido à linha de costa.  

a) Assim, foi estimado o recuo / avanço da linha de costa, cujos resultados 

são mostrados na figura 34, com a previsão da evolução da linha da 

costa do Pecém-CE, para 10 anos após a construção do porto, portanto 

para o ano 2006.  
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b) Este resultado mostra a capacidade dos programas usados no cálculo e 

previsão dos desenvolvimento da dinâmica desta linha de costa e como 

poderá ser observado visualmente, os resultados previsto pelo modelo, 

coincidem com a realidade do impacto causado pela construção do porto 

no período previsto de dez anos a partir de 1996. 

Figura 34 - Dinâmica da linha de costa para situação prevista para o ano de 2006 

• IMPACTO COSTEIRO ANTES E DEPOIS DO TEP 

c) Como já se disse o transporte de sedimentos litorâneo manifesta-se 

freqüentemente através da ocorrência de erosão ou pelo engordamento 

ao redor da estrutura. No caso do Porto do Pecém, figura 35, construído 

numa praia com uma corrente de maré movendo-se da direita (Nascente) 

para a esquerda (Poente), deu-se que, inicialmente, e isto já é parte da 

história do porto Pecém, para a sua construção houve a necessidade de 

um embarcadouro provisório para o transporte do material de construção 

do quebra-mar do porto, obra que bloqueou completamente o transporte 

de sedimento litorâneo e o resultado foi um rápido assoreamento do lado 

direito (barlamar) e erosão no outro lado (sotamar).  Segundo o INPH 
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(Monitoramento Ambiental da Área Marítima Adjacente a Pecém – Ce – 

Pecém 130/34; INPH 037/2000), ENTRE OS MESES DE MARÇO DE 

1997 a março de 2000 foram registrados 11.398 trens de ondas, em que 

foram constadas as seguintes dereções mais freqüentes: 105<=D<=120º, 

com 33,22% de ocorrências e 90º <= D <= 105º, com 28,42% de 

ocorrências. Anota ainda o INPH que em fevereiro e março de 2000, 

ondas provenientes dos quadrantes N/NE/NEE, ou seja, de 15º <= D <= 

75º e 0º < = D < = 60º ocorreram com freqüência de 93,47% e 54,12% 

respectivamente. 

d) A figura 35 representa a evolução da linha de costa nas vizinhanças do 

ancoradouro provisório, prevista para ocorrer dentro de um período de 2 

anos após a construção do quebra-mar, todavia, foram utilizados dados 

estatísticos do Mucuripe. No alto pode-se contemplar que a deriva 

litorânea é completamente bloqueada no quebra-mar, o que significa que 

o transpasse de sedimentos em torno da Ponta do Pecém será 

praticamente zero. 

 

Figura 35 - Esquema do Porto do Pecém – Projeto inicial. 

e) Os efeitos na linha de costa decorrentes da construção do terminal de 

embarque provisório e previsto no Relatório Final, estimado usando os 

dados estatísticos de ondas do Mucuripe, os resultados, figura 36, 
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ficaram, portanto, comprovados, e observa-se, no alto, a deriva litorânea 

completamente bloqueada no quebra-mar, o que significa que o 

traspasse de sedimentos em torno da ponta do Pecém foi praticamente 

zero.  

 

Figura 36 - Evolução da linha de costa nas vizinhanças do ancoradouro provisório. 

f) Devido a este terminal de embarque provisório - TEP, figura 37, 

construído para permitir o aportamento dos barcos transportando pedras 

para a construção do quebra-mar do porto, obteve-se dois momentos do 

processo de mudança da linha de costa neste local: o primeiro, até o ano 

2000 ocorreu, em decorrência do TEP, erosão a sotamar – observe e 

compare na figura 37 o lado esquerdo sendo invadido como também se 

vê na figura 38, e assoreamento a barlamar – observe e compare com a 
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figura 37 em que a linha de costa toca o início do TEP e na figura 38 a 

área assoreada do lado direito, barlamar, figura 38; o segundo, após a 

retirada do TEP a partir do ano 2000 em que o sedimento acumulado 

passou a ser transferido para Oeste, invertendo-se o processo, conforme 

será explicado adiante. 

 

Figura 37 - Vista aérea do TEP foto tirada em agosto de 1997. 

 

Figura 38 - Vista aérea do TEP, foto de dezembro de 1997. 
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Desse modo, uma onda que se propaga, com a interferência do TEP interpondo-se 

ao seu caminhamento, gera umas zonas abrigadas, imunes à chegada das ondas, portanto uma 

zona de mar calmo. Como apenas uma parte da crista da onda incide com o obstáculo, se 

destruindo ou se refletindo, a outra parte que não colidiu continua se propagando segundo a 

direção de ataque da onda. Verifica-se então o fenômeno denominado difração. Desenvolve-

se um processo de expansão lateral de energia, aparecendo na zona de sombra uma extensão 

das cristas sobreviventes, as quais originam ondas de iguais períodos e comprimentos, porém 

com alturas e energias por unidade de comprimento da crista, menores. Estas ondas 

difratadas, criadas na zona de sombra do obstáculo, apresentam cristas curvas, com direção de 

propagação compreendida angularmente entre a direção de ataque da onda incidente e a 

direção de locação do obstáculo, figura 3910 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Difração de ondas. 

De acordo com o esquema da figura 35, vê-se que o quebra-mar de proteção foi 

desenvolvido paralelamente, à ponte de acesso, por um trecho de 900 m, abrigando os piers 

das ondas provenientes dos quadrantes leste e sudeste, e por um trecho de 800 m paralelo aos 

piers, formando ângulo de 90º à esquerda com o primeiro trecho, proporcionando assim o 

abrigo das ondas provenientes do quadrante norte, em que foram empregados cerca de 2,2 

milhões de m3 de blocos de rocha, transportados por intermédio de barcaças auto-propulsoras, 

a partir do atracadouro provisório - TEP, a oeste da Ponta do Pecém, para embarque dos 

blocos.  

                                            
10 Shore Protection Manual,   
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Na verdade, o sedimento assoreado a barlamar foi tanto, conforme pode ser 

constatado comparando a figura 40 (observe o assoreamento a barlamar e a erosão a sotamar; 

e as ondas coincidindo com o final do TEP) com a figura 37, que houve necessidade de 

acrescer o TEP, figura 41, a fim de permitir seu uso como embarcadouro para os barcos que 

transportavam o material necessário a construção do quebra-mar do porto do Pecém, até seu 

final, o que se fez numa extensão de cerca de 50 metros e um desvio de 45º em relação ao 

eixo da ponte, como se nota na figura 41. A figura 40 permite distinguir perfeitamente a 

erosão e o assoreamento em decorrência da estrutura construída (TEP), com visível 

assoreamento a barlamar e erosão a sotamar, com invasão do nível do TEP. 

 

Figura 40 - Vista aérea do TEP pouco antes de sua complementação. Início de 1998. 

 

Figura 41 - Vista aérea do TEP já com o acréscimo a 45º. Outubro de 1998. 
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Este resultado permite concluir que nesta região praiana há um grande potencial 

de transporte de sedimento, de nascente para poente, capaz de causar grandes impactos quanto 

sujeito a um tipo de construção como esta que ocorreu nesta fase de construção do porto. 

Este efeito, causado na linha de costa devido a construção do quebra-mar, a que se 

costuma denominar de efeito sombra, decorrente do acumulo de sedimento ao longo de uma 

obra costeira e que se dá imediatamente após sua construção, causando também erosão de um 

lado do quebra-mar, evidentemente, perdurou até o ano 2000, oportunidade em que, dada a 

conclusão do quebra-mar do porto, pode ser, finalmente retirado, figura 42. 

Com isso, parte da dinâmica costeira daquela região pode ser recuperada e a 

situação se normalizada, como será observado através dos resultados obtidos. 

 

 

Figura 42 - Desmonte do Terminal de Embarque Provisório – TEP 

6.1 EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA 

Por volta do ano 2003/2004, após a retirada do TEP, já se podia ver a tendência de 

formação em frente a ponta do Pecém, a ocidente, de um pontal, decorrente da deposição de 

sedimentos. A figura 43 mostra este efeito crescendo ao longo da linha de costa. 
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Figura 43 - Vista superior do porto do Pecém. Observe-se o pontal conectado à terra se 

desenvolvendo em virtude da deposição de sedimentos. Final de 2003. 

• Passados os dez (10) anos, no ano de 2006, este pontal se apresenta com a 

forma prevista na modelagem, conforme se pode visualizar observando a figura 

44, em que se vê o pontal conectado à terra plenamente desenvolvido. 

 

Figura 44 - Vista aérea do porto do Pecém, obtida com o software Google Earth. 

Observe o pontal já formada à ocidente. 
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Para melhor comparar veja-se a figura 45 em que se apresentam as figuras 43 e 44 

anteriores e a figura 34 lado a lado com os três períodos comparados: A) Alto: previsão obtida 

a partir do software Mike 21 para o ano 2006; B) Intermediária:  situação por volta do ano 

2003/2004, após a retirada do TEP; C) Baixa: Foto aérea no ano 2006. 

 

 

Figura 45 - Vistas do Pontal. Comparação: Previsão - Depois do TEP - Após 10 anos. 

O que, evidentemente, e muito claramente, confirma as previsões, neste aspecto 

dos resultados do programa Mike 21. 

Para melhor compreender, contemple-se de início os resultados levantamento, 

ainda sob a influência do TEP, de 05/09/1999, comparado ao obtido após a retirada do TEP de 

05/04/2001, gráfico 1, com a ocorrência de assoreamento nas seções S1W a S10W, a oeste do 

eixo da ponte. 

Os gráficos numerados de 1 a 6 apresentam os perfis de linha de costa de três 

levantamentos ocorridos em dezembro de 1996 (que praticamente, representa o litoral virgem, 
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sem obra portuária, com algumas áreas do Pecém sujeitas a erosão, conseqüência do corte 

parcial da realimentação eólica originária das dunas existentes entre a vila e a Ponta do 

Pecém); maio de 1999 (executado com o TEP implantado); e abril de 2001, já sem o TEP. 

Os perfis da linha de costa apresentados neste trabalho foram obtidos a partir dos 

perfis de praia levantados em campo, na região em estudo. 

Já em abril de 2001 realizou-se um levantamento, que se comparado ao de 

dezembro de 1996, traz, como resultado, a demonstração de um assoreamento nas seções S1E 

e S10E (gráfico 2); forte erosão ao largo (gráfico 3), aproximadamente, a partir da seção 

S16W para oeste, provocando o ataque à costa, apresentando-se crítico no trecho entre as 

seções S17W e S22W, que se reduz gradativamente até a seção S28W, para em seguida 

assorear até S30 W. 

Todavia, a comparação entre os levantamentos de dezembro de 1996 e abril de 

2001 verifica-se, gráfico 2, que a suleste, entre as seções S-2E e S-10E, restou assoreado um 

volume de 42.900 m3/ano, ou cerca de 185.890,34 m3 em 52 meses (período entre dezembro 

de 1996 e abril de 2001), Quadro 8. 

Entretanto, do levantamento de maio de 1999, gráfico 4, vale lembrar, em que 

havia a interferência do TEP, pode ser observado em planta que a suleste do TEP e eixo da 

Ponte ocorreu um assoreamento numa extensão de aproximadamente 600 m, entre as seções 

S2E e S10E. 

Neste ponto, observe-se que os volumes assoreado ou erodido podem ser 

aproximados pela área entre as curvas, pois a estas são diretamente proporcionais. 

Este mesmo levantamento (de 1999) comparado com o de abril de 2001 já 

apresenta no trecho suleste do litoral um início de erosão, como já se poderia esperar pela 

retirada do TEP, apesar de apresentar ainda um volume considerável de assoreamento com 

cerca de 45.996 m3/ano, conforme volumes estimados apresentados no Quadro 7, ou 

88.160,34 m3 em 23 meses (entre maio de 1999 e abril de 2001) que, todavia, encontra-se 

dentro da previsão volumétrica esperada à vista de que o volume de sedimento previsto 

acumulando no pontal conectado à terra (em frente a Ponta do Pecém) foi de 85.000 m3/ano, 

de acordo com resultados anteriores. 
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Gráfico 1 - Resultados dos levantamentos de 1999 (antes da retirada do TEP) e de 2001 

(após). 

Apenas no intuito de confirmar as observações estabelecidas nesta pesquisa, se 

tomarmos os dados obtidos no levantamento de 1999 e de 1996 (gráfico 5), é possível 

observar que entre os trechos entre S1W / S3W e S4W até S10W, a oeste do TEP e eixo da 

ponte, ocorreu uma grande erosão numa extensão aproximada de 700 metros. Fato decorrente 

da zona de sombra proveniente do TEP e do próprio porto.  

A partir da estaca S10W para oeste, no rumo da localidade do Pecém, as linhas de 

costa vão se aproximando tendo como início de erosão a região compreendida entre as seções 

S17W e S22W, numa extensão aproximada de 500 metros, se estendendo até a estaca S30W, 

em cerca de 1.200 metros, no processo erosivo.  

Todavia, a partir da estaca S22W para oeste, apesar da erosão ainda apresentada, 

pode-se dizer, dada a proximidade das duas linhas de costa, que o litoral se mantém como em 

1996, aproximadamente. 
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Gráfico 2 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Suleste - Período 1996/2001. 
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Gráfico 3 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste - Período 1996/2001. 
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Gráfico 4 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Suleste - Período 1996/1999. 
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Gráfico 5 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste - Período 1996/1999. 
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Gráfico 6 - Modificação da Linha de Costa. Seções de Oeste a Este - Período 1996/2001. 
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Portanto, pode-se inferir que no entorno da Ponta do Pecém, entre as seções S1W 

e S10W, há um avanço da isobatimétrica para o largo, e a partir desta seção para oeste, as 

isobatimétricas aproximam-se do litoral denotando uma forte erosão ao largo, o que provoca o 

ataque na costal, com trecho crítico situando-se entre as seções S17W E S22W. 

Os dois quadros abaixo, Quadro 7 e Quadro 8, esclarecem a movimentação dos 

sedimentos ao longo dos períodos: 1º período: de 05/05/1999 a 05/05/2001; 2º período: de 

09/12/1996 a 05/04/2001. 

Quadro 7 - Volumes de assoreamento / erosão (oitavo levantamento). 

Quadro Representativo dos volumes de assoreamento/erosão  
(Comparação entre o oitavo e nono levantamento realizado)  
     

Resultados de Campo    
Periodo:     
Início 5/5/1999    
Fim 5/4/2001    
Total de meses 23    

 Volume  Volume Volume 
Trecho (m3/período) Reflexo (m3/mês) (m3/ano) 

S1E - S30W 357227,54 A 15532 186384 
S2E e S10E 88160,34 A 3833 45996 
Volume total 445387,88 A 19365 232380 
Volume total esperado   115000 
     
S17W e S22W -12052,58 E -524 -6288 
S3W e S10W 202337,75 A 8797 105564 
     
S2E e S10E 88160,34 A 3833 45996 
S2E e S2W 139034,37 A 6045 72540 
S2W e S16W 223190,25 A 9704 116448 
S16W e S 26W -24774,58 E -1077 -12924 
S26W a S30W 19777,5 A 860 10320 
     
E: áreas de erosão (-); A: áreas de assoreamento (+)  
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Quadro 8 - Volumes de assoreamento / erosão (nono levantamento). 

Quadro Representativo dos volumes de assoreamento/erosão  
(Comparação entre o oitavo e nono levantamento realizado)  
     

Resultados de Campo     
Periodo:     

Início 9/12/1996    
Fim 5/4/2001    
Total de meses 52    

 Volume  Volume Volume 
Trecho (m3/período) Reflexo (m3/mês) (m3/ano) 

S1E - S30W 22492,93 A 433 5196
S2E - S10E 185890,34 A 3575 42900
Volume total 208383,27 A 4008 48096
Volume total esperado    115000
     
S0Marég. - S10E 223001,06 A 4288 51456
S0Marég. - S4W -39168,5 E -753 -9036
S4W - S16W 86415,35 A 1662 19944
S16W - S28W -66489,64 E -1279 -15348
S28W - S30 W 4625 A 89 1068
     
E: áreas de erosão (-); A: áreas de assoreamento (+)   

A retirada do TEP, por sua vez, restabelecerá as condições de projeto, estando 

comprovado pelos resultados mostrados que sua presença, barrando o caminhamento original 

dos sedimentos marinhos na região, foi o responsável pelo assoreamento da região SE do 

terminal de embarque provisório e, bem assim, a erosão a NW.  Assim, a partir deste ponto, 

serão analisados apenas os resultados posteriores à retirada do TEP tendo em vista que, 

evidentemente, durante sua permanência, os resultados se apresentaram deturpados pela sua 

influência conforme já explicitado, cuja presença provocou uma interrupção temporária da 

movimentação do sedimento ao longo do litoral na costa do Pecém.  

Ressalte-se que é possível continuar a análise dos resultados apenas considerando 

as áreas das regiões entre os traçados das linhas de costa, a vista de que este resultado, apesar 

de representar uma projeção da área verdadeira, é diretamente proporcional ao volume nas 

respectivas seções e regiões. Assim, é possível identificar que o décimo levantamento, em 

21/03/2003, comparado com o nono, de 05/04/2001, gráfico 7, determinam a constatação da 

conclusão supra, relacionada ao que resultou a retirado do TEP,  verificando-se que com a sua 
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retirada deu-se o retorno da movimentação originária dos sedimentos, ficando também 

constatada a tendência gradual de recuperação do equilíbrio da linha de costa nas adjacências 

do Porto do Pecém. atente-se ainda para o trecho entre S-18W e S-30W em que a linha de 

costa busca uma maior estabilidade sofrendo já apenas uma pequena alteração no seu traçado. 

Deste modo, constatou-se que a erosão a leste do eixo da ponte de acesso ao 

terminal do Porto do Pecém, localizado entre as seções S-2E e S-10E, foi da ordem de 

113.000,00 m3. Enquanto que do lado Oeste do eixo da ponte de acesso ao terminal do Porto, 

deu-se assoreamento em praticamente toda sua extensão de praia, num volume da ordem de 

883.000,00 m3, a menos do trecho compreendido entre as seções S-26W e S-30W, que foi 

erodido em cerca de 9.500,00 m3. 
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Gráfico 7 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste a Leste - Período 2001/2003. 

Os resultados do levantamento realizado em junho de 2004 denotam a tendência a 

estabilidade da linha de costa e da normalidade de transporte de sedimentos sem o efeito 

comprometedor do TEP. Como calculado no levantamento supra mencionado, ocorreu uma 

erosão a leste do eixo da ponte de acesso do Terminal do Porto do Pecém da ordem de 

117.360 m3, entre as seções S-2E e S-10E.  
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Efetivamente, a retirada do TEP devolveu as condições normais  de transporte de 

sedimentos da região em análise, tendente a sua estabilização, que será constatada com a 

análise dos resultados dos próximos levantamentos em 2005 e 2006, quando se completam 10 

anos do início da construção do Terminal do Porto do Pecém. Portanto, é possível concluir 

que enquanto sob a influência da existência do TEP teve-se um assoreamento, entre as seções 

S-2E e S-10E, de cerca de 223.001,06 m3; tem-se, após a sua retirada, uma erosão continuada 

de, aproximadamente, 230.360,00 m3 (113.036,40 m3 segundo o levantamento de março de 

2003 comparado com o de abril de 2001 e, 117.360,00 m3 segundo o levantamento de junho 

de 2004, comparado com o de março de 2003). 
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Gráfico 8 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste a Leste - Períodos 

2001/2003/2004. 

Observa-se na comparação das linhas de costa dos anos 2001/2003/2004 a 

tendência à sua estabilização. Esta tendência tem se confirmado nos anos subseqüentes 

definindo a linha de costa já estabelecida tal qual se observa, inicialmente, pelos resultados 

obtidos dos levantamentos de 2003, 2004 e 2005, gráficos 8 a 10. 
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Gráfico 9 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste a Leste - Períodos 

2003/2004/2005. 
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Gráfico 10 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste a Leste - Períodos 

2004/2005/2006 
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Os traçados da linha de costa dos períodos de 2004 a 2006, gráfico 10, já não 

deixam dúvida da definição que se tem do estado definitivo após a construção do porto do 

Pecém nestes dez anos a partir de 1996, o que se observa nas áreas entre as curvas 

representativas da linha de costa, diretamente proporcionais às projeções dos volumes 

assoreamento / erosão, apresentando, a linha de costa, um movimento tendente a sua 

regularização e a uma posição de estabilidade. 

A comparação dos resultados do levantamento de abril de 2006 com os resultados 

de 1996, gráfico 11, mostram como se estabeleceu a linha de costa nos dez (10) anos que se 

seguiram à construção do porto do Pecém. 

Linha de Costa - Cota Zero

S26W
S23W

S22W S20W
S19W

S17W
S16W

S15W
S14W

S12W

S10W
S9W

S8W
S7W

S6W

S5W
S4W

S3W
S2W

S1W

S0 (CURRAL)

S0 (AG2)
S3E

S4E

S5E

S6E

S7ES8ES9ES10E

S11W

S0 (MARÉGRAFO)

S1E
S2E

S30W

S29W

0

50

100

150

200

250

300

350

400

S30
W

S28
W

S26
W

S24
W

S22
W

S20
W

S18
W

S16
W

S14
W

S12
W

S10
W

S8W S6W S4W S2W

S0 (
CURRAL)

S0 (
AG2)

S2E S4E S6E S8E
S10

E

Seções

D
is

tâ
nc

ia
s 

(m
)

dez/96
abr/06

 

Gráfico 11 - Modificação da Linha de Costa. Trecho Oeste a Leste - Períodos 1996/2006. 

Considerando que a ponte tem seu eixo coincidindo com a seção S-2E vê-se que a 

linha de costa no trecho S-2E a S-10E foi pouco modificada erodindo no trecho entre S-7E e 

S-10E. Entretanto, já na região entre  S-5W e S-30W houve engordamento, principalmente 

entre S-5W e S-22W, em que se observa um recuo da linha de costa crescente e variando de 

50 metros em S-6W até atingir cerca de 200 metros em S-11W, reduzindo-se a partir daí até 

atingir cerca de 5 metros em S-24W, votando a crescer lentamente até alcançar 30 metros em 

S-30W. 
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Os cálculos dos volumes confirmam os resultados acima apresentando um volume 

acumulado, de 1996 até abril de 2006 na região S-1E a S-30W, em cerca de 800.000 m3 

(lembrando que a retirada do TEP ocorreu no ano 2000, tem-se que a movimentação de 

sedimentos, regularizando o transporte deu-se desde então). 

Os resultados do balanço entre dezembro de 1996 e abril de 2006 podem ser 

resumidos nos quadros 9 e 10 abaixo. 

Quadro 9 - Resumo dos volumes parciais e totais (Período: dez/1996 a abr/2006) 

Período: dez/1996 a abr/2006 

Região Volume (m3) 

S30W-S10E 781.817,77

S1E-S30W 758.163,25

S2E-S10E 23.654,52

S2E-S2W 11.550,62

S2W-S16W 586.744,48

S16W-S26W 146.357,00

S26W-S30W 46.588,50
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Quadro 10 - Resumo dos Cálculos de Áreas e Volumes entre os Perfis de Praia 

 Região  Erosão Assoreamento Resultante Volume (m3) 
S 30 W 2,5811 132,15 129,57  
S 29 W 0,97 156,90 155,93 14.275,00
S 28 W 7,96 129,82 121,86 13.889,50
S 27 W 4,98 92,67 87,69 10.477,50
S 26 W 10,91 82,15 71,24 7.946,50
S 25 W 0,50 73,68 73,18 7.221,00
S 24 W 0,02 142,76 142,74 10.796,00
S 23 W 2,84 77,40 74,56 10.865,00
S 22 W 7,02 95,20 88,18 8.137,00
S 21 W 9,83 148,04 138,21 11.319,50
S 20 W 0,00 221,14 221,14 17.967,50
S 19 WA 0,00 204,45 204,45 21.279,50
S 19 W 0,00 110,80 110,80 5.516,88
S 18 W 0,00 119,79 119,79 8.647,13
S 17 W 0,00 204,09 204,09 16.194,00
S 16 W 1,55 206,80 205,25 20.467,00
S 15 W 7,52 340,34 332,82 26.903,50
S 14 W 3,18 405,32 402,14 36.748,00
S 13 W 4,48 348,77 344,29 37.321,50
S 12 W 11,65 244,46 232,81 28.855,00
S 11 W 4,26 685,66 681,40 45.710,50
S 10 W 0,40 661,39 660,99 67.119,50
S 9 W 44,91 407,19 362,28 51.163,50
S 8 W 1,04 781,81 780,77 57.152,50
S 7 W 0,64 535,62 534,98 65.787,50
S 6 W 0,00 685,68 685,68 61.033,00
S 5 W 0,00 420,15 420,15 55.291,50
S 4 W 15,92 224,91 208,99 31.457,00
S 3 W 191,36 17,74 173,62 1.733,13
S 2 W 13,24 186,89 173,65 1,35
S 1 W 82,23 123,82 41,59 10.223,90
S 0 Curral 136,76 91,84 44,92 109,36
S 0 Marégrafo 109,94 33,90 76,04 10.695,40
S 0 AG2 10,15 81,75 71,60 275,81
S 1 E 10,13 101,55 91,42 7.743,45
S 2 E 28,82 30,65 1,83 4.662,50
S 3 E 12,65 136,46 123,81 5.402,52
S 4 E 5,76 218,04 212,28 16.804,50
S 5 E 20,14 71,51 51,37 13.182,50
S 6 E 25,61 48,46 22,85 3.711,00
S 7 E 38,74 11,33 27,41 228,00
S 8 E 71,16 0,50 70,66 4.903,50
S 9 E 77,42 0,00 77,42 7.404,00
S 10 E 74,04 0,00 74,04 7.573,00
 

                                            
11 Os valores em vermelho são negativos. 
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6.2 Resultados Estatísticos dos dados de ondas 

O Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH utilizando o ondógrafo 

localizado a uma profundidade de 18 metros em um ponto ao largo da ponta do Pecém, figura 

46, nas coordenadas: latitude 03º 29´ 31´´S; longitude 38º 49´ 03´´W; vem realizando 

medições de ondas na região portuária do Pecém desde 1997, permitindo, assim, uma 

obtenção da caracterização do regime de ondas. Esses dados foram considerados constantes e 

válidos para a inteira área de estudo, porque atualmente não existem medidas de longo prazo e 

pontuais ao longo de todo o litoral do Ceará. 

Assim, com base no monitoramento realizado no período de 1997 a 2005 é 

possível inferir que a região do Pecém, é possuidora de dois climas de ondas principais, um 

formado por ondas de swell, com direção D entre 15° e 70°, formada pelas ondas geradas no 

Atlântico norte, com maior incidência deste tipo de ondas no período de novembro a abril, e 

outro formado por ondas sea, de maior incidência entre maio e outubro, geradas nas 

proximidades da costa e com direção D entre 70° e 120°. 

 

Figura 46 - Localização do ondógrafo e anemógrafo do Instituto Nacional de Pesquisa 

Hidroviária (INPH). 
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Todavia, tendo em vista que só foi possível dispor dos dados de ondas entre os 

meses de março de 1997 a outubro de 2001 e os relativos aos meses de janeiro a março de 

2005, nos referiremos aos resultados obtidos a partir desses dados. 

As direções de propagação das ondas obtidas (em relação ao Norte Verdadeiro) 

foram agrupadas em classes definidas a intervalos de 30 graus, quadro 11, com maior 

incidência de D na classe de 75° a 105°, correspondendo a um percentual de 73,86%, do 

período analisado, no qual tem-se os valores extremos, máximo (105°) e mínimo (48°) de D, 

observados em todo o período de medições analisados, ocorridos em 05/04/96 e 23/03/96, 

respectivamente. 

Quadro 11 - Classes de Direção de ondas (D). 

Classes — O (graus) N de Obs. Freqüência Relativa (%) 
45 a 75 23 26,14% 
75 a 105 65 73,86% 
Total 88 100,00% 

 

As conclusões da análise estatística das ondas obtidas conforme o período já 

especificado, supra, em que foram registrados 16.013 trens de ondas, normalmente com 8 

registros diários, perfazendo um total de 240 a 248 registros mensais. O quadro 12 apresenta 

as maiores alturas registradas nesse período. 

Quadro 12 - Alturas máximas registradas 

Data Hora Hmáx Hs D Tp 

02/09/99 04:19 4,69 2,22 107 7,7 

23/06/98 04:02 4,68 2,29 102 7,1 

 

Pode-se observar, quadro 13, que a classe de 1,7 m < Hmáx < 2,0 m foi a mais 

freqüente, com 20,92%. A classe com 4,4 m < Hmáx < 4,7 m ocorreu com 0,06%, portanto, 

ocorreram 10 ondas no período estudado, isto é, em 1705 dias. O grupamento de Hmáx 

compreendido entre 0,5m e 3,2 m ocorreu com 94,74% de freqüência. A incidência de ondas 

com mais de 3,8 metros atingem um percentual de 0,48% no período estudado, entretanto, 

ondas de mais de 4,1 metros e até 4,7 metros têm freqüência de 0,13%. Outrossim, ondas 
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máximas acima de 3,2 m ocorreram com 5,26% e, ondas máximas acima de 2,00 ocorreram 

com 61,67%. 

Quadro 13 - Pecém – CE - Classes de Hmáx (m). Março 1997 a Outubro 2001. 

Hmax (m) – Classes Frequência F.Relativa (%) 
0,5 0,8 1 0,01% 
0,8 1,1 48 0,30% 
1,1 1,4 541 3,38% 
1,4 1,7 2198 13,73% 
1,7 2,0 3350 20,92% 

2 2,3 3025 18,89% 
2,3 2,6 2582 16,12% 
2,6 2,9 2172 13,56% 
2,9 3,2 1253 7,82% 
3,2 3,5 578 3,61% 
3,5 3,8 188 1,17% 
3,8 4,1 56 0,35% 
4,1 4,4 11 0,07% 
4,4 4,7 10 0,06% 

Total 16013 100,00% 
 

Tratando-se das ondas Significativas tem-se o seguinte, quadro 14: 

Quadro 14 - Pecém – Ceará. Maiores Ondas Significativas 

Data Hora Ks (Máx) Hmáx D Tp 

10/07 02:20 2,3997 3,52 107 7,1 

10/07 03:20 2,398 4,44 101 7,7 

 

Extraem-se do quadro representativo das classes de Hs (m), Março /1997 a 

Outubro /2001, quadro 15, os seguintes resultados: a classe de Hs de 1,3 m a 1,4 m, a mais 

freqüente, apresentou resultado com 12,43%; seguida da classe de 1,2 m a 1,3 m, com 

11,95%. Por sua vez, a classe de 2,4 m a 2,5 m, maior altura significativa, ocorreu com 

0,02%, ou seja, em todo o período ocorreram apenas quatro ondas com a amplitude 

considerada. Finalmente, o grupamento de ondas 0,9 m s Hs 2,10 m ocorreu com a freqüência 

de 96,10%. 
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Quadro 15 - Pecém-Ce. Classes de Hs (m). Março /1997 a Outubro /2001 

Hs (m) Freqüência F.Relativa (%) 

0.3-0,4 1 0,01 

0,4-0,5 0 0,00 

0,5-0,6 0 0,00 

0,6-0,7 10 0,06 

0,7-0,8 48 0,30 

0,8 - 0,9 206 1,29 

0,9-1.0 534 3,33 

1,0-1,1 1108 6,92 

1,1-1,2 1502 9,38 

1,2—1,3 1913 11,95 

1,3-1,4 1991 12,43 

1,4-1,5 1769 11,05 

1,5-1,6 1408 8,79 

1,6-1,7 1268 7,92 

1.7-1,8 1461 9,12 

1,8-1,9 1235 7,71 

1,9-2,0 784 4,90 

2,0-2,1 420 2,62 

2,1-2,2 210 1,31 

2,2-2,3 102 0,64 

2,3-2,4 39 0,24 

2,4-2,5 4 0,02 

Total 16013 100,00 

 

Tratando-se das direções de ondas, o exame dos 16013 registros de direções de 

ondas mostra claramente a existência de dois climas de ondas, quadro 16. Um, em torno da 

direção 40° - 50° com uma freqüência de 10,87%; e outro, em tomo da classe 100°— 110°, 

com uma freqüência de 36,45%. As direções D (graus) crescem da classe “0° - l 0°” até a 

classe “40° - 50°”, para depois cair até a classe “70° - 80°”. Desta classe a freqüência cresce 

até a classe de “100° — 110°” para depois cair até a de classe “120° - 130°”. Tem-se que a 

classe mais freqüente (100° - 110°) ocorreu com 36,45%; seguida com 13,56% pela classe 
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seguinte (110° - 120°). Adicionando-se a estas duas classes a outra de 90° - 100°, atinge-se a 

freqüência de 62,04%. As classes extremas, primeira e última, ocorreram com freqüência de 

0,07% e 0,01%, respectivamente, correspondendo a 1,19 e 0,17 dias com ocorrência de ondas 

com essas direções. Ondas com direção entre 0° a 30° ocorreram com freqüência de 4,73%. 

Isto indica que, em 1705 dias, houve 80,6 dias com ondas dessas direções. Ondas com direção 

entre 0° a 60° ocorreram com freqüência de 30,00%. 

Quadro 16 - Pecém – Ce. Classes de D (graus). Março /1997 a Outubro /200 

D(graus) Freqüência F.Relativa (%} 

0-10 11 0,07 

10-20 160 1,00 

20 -30 586 3,66 

30-40 982 6,13 

40-50 1740 10,87 

50-60 1324 8,27 

60 -70 516 3,22 

70-80 259 1,62 

80-90 429 2,68 

90-100 1927 12,03 

100-110 5836 36,45 

110-120 2171 13,56 

120-130 71 0,44 

130-140 1 0,01 

Total 16013 100,00 

 

Há que se levar em conta que o fenômeno “ondas” é aleatório. 

A análise dos Períodos de Pico, utilizando-se os dados existentes no período 

mencionado, tem-se que a classe mais freqüente de Tpeak é o da classe de 6s a 7s, com 

26,61% de ocorrência; seguida da classe de 5s a 6s, com 24,47%. Sobressai em 3° plano a 

classe de 7s a 8s, com 15,16%. O conjunto de períodos 4s a 10s representa cerca de 80,63% 

de freqüência, quadro 17. Os períodos considerados longos, de 10,1s a 20s, ocorreram com 

freqüência de 19,31%. Destes, cerca de 15,21% estão compreendidos entre os valores de 
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Tpeak de 10s a 15s. Por sua vez, os períodos considerados curtos, de 3s a 9,9s, ocorreram com 

a freqüência de 80,69%; desta, tem-se que 66,24% correspondem ao conjunto de períodos de 

5s a 8s. 

Quadro 17 - Pecém – Ce. Classes de Tpeak (s). Março/1997 a Outubro/200l 

Tpeak(s) Freqüência F.Relativa (%) 

3-4 10 0,06 

4-5 702 4,38 

5-6 3919 24,47 

6-7 4261 26,61 

7-8 2427 15.16 

8-9 656 4,10 

9-10 947 5,91 

10-11 288 1,80 

11-12 655 4,09 

12-13 444 2,77 

13-14 507 3,17 

14-15 542 3,38 

15-16 328 205 

16-17 219 1,37 

17-18 0 0,00 

18-19 88 0,55 

19-20 20 0,12 

Total 16013 100,00 

Deste modo, concluiu-se também que a incidência do clima de ondas gerada no 

Atlântico norte, ondas swell, tem maior intensidade que, porém, decaem nos meses 

subseqüentes. Observou-se, outrossim, que nos meses de agosto do referido período 

raramente ocorrem ondas swell com direção entre 10° e 70°, concentrando-se em ondas com 

direção entre 90° e 120°, o que se estabelece em clima sea durante este mês. 

A altura de onda raramente excede 2,0 metros.  
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O modelo numérico é, portanto, calibrado com os eventos mais representativos 

para a elaboração das simulações, sendo inseridos no modulo PMS e NSW do MIKE21, os 

dados de onda com altura significativa, período e direções mais freqüentes. 

Nos gráficos 12, 13 e 14, são resumidos os dados de alturas de ondas medidos 

pelo ondógrafo do porto do Pecém, nos meses de janeiro /março de 2005. Outrossim, nos 

gráficos 15, 16 e 17, apresentam-se os dados de direção de ondas dos meses de janeiro a 

março de 2005. 

Histograma de Altura de Ondas - Janeiro de 2005
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Gráfico 12 - Dados de Ondas do Pecém. Janeiro de 2005. 
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Histograma de Altura de Ondas - Fevereiro de 2005
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Gráfico 13 - Dados de Ondas do Pecém. Fevereiro de 2005. 
Histograma de Altura de Ondas - Março de 2005
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Gráfico 14 - Dados de Ondas do Pecém. Março de 2005. 
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Direções de Ondas Pecém/janeiro/2005
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Gráfico 15 - Dados de direção de ondas do Pecém referente ao mês de janeiro de 2005. 
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Gráfico 16 - Dados de direção de ondas do Pecém referente ao mês de fevereiro de 2005 
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Direção de Ondas - Pecém/março/2005
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Gráfico 17 - Dados de direção de ondas do Pecém referente ao mês de março de 2005. 

Os dados de marés são obtidos através do marégrafo do tipo linigrafo LNG-15M 

instalado no Pecém pertencente ao INPH. O marégrafo encontra-se localizado no lado 

esquerdo da estrutura de acesso ao quebra-mar (figura 23) com as seguintes coordenadas: 

Latitude: 3º 32´ 8.24´´ S;  Longitude: 38º 47´ 52.98´´ W. 

O marégrafo é do tipo digital e os dados são registrados de 2 em 2 minutos a 5 em 

5, de forma que os dados em um mês atingem cerca de 16.981. 

O regime de marés na região pode ser caracterizado como de meso-marés de 

periodicidade semi-diúrna; a amplidude média registrada pelo marégrafo tem oscilações 

aproximadas entre -20 e 320 cm em referimento ao M.S.L. (mean sea level) com valores 

médios da ordem de 155 cm. 
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Figura 47 - Localização do marégrafo do Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária 
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6.3 – Cálculo do Transporte de Sedimentos Obtidos/  Segundo os Métodos do Castanho e 
Caldwell. 

Com o fito de comparar os resultados obtidos através da modelagem numérica do 

Mike 21 e do LITPACK no processo de otimização e calibragem, os dados do Pecém, 

referente ao ano de 1997, foram aplicados em outros softwares disponíveis para este tipo de 

estudo. 

Neste caso, os Métodos do Castanho e de Caldwell, software elaborado em 

linguagem Fortran, foram utilizados, e os resultados apresentados no quadro 18 e ilustrado na 

gráfico 18. 

Quadro 18 - Resultados do Transporte de Sedimentos obtido através do Programa em 

linguagem Fortran utilizando os Métodos do Castanho e de Caldwell - 

Pecém, ano 1997. 

Mês Castanho (m3) Caldwell (m3) 
Março -11.788,00 -52.460,00
Abril 55.699,00 9.402,00
Maio 171.828,00 60.620,00
Junho 310.910,00 134.513,00
Julho 576.098,00 215.975,00
Agosto 690.428,00 244.404,00
Setembro 423.420,00 155.700,00
Outubro 357.125,00 123.934,00
Novembro 292.350,00 101.214,00
Dezembro 25.324,00 -31.474,00
Total anual 2.891.394,00 961.828,00

   

Como se infere dos resultados obtidos estes contrastam com aqueles da simulação 

com o Mike 21 e Litpack. Evidentemente, isso se dá tendo em vista que com o método do 

Castanho, embora calcule separadamente os transporte de sedimentos por arraste e o por 

suspensão, parte da consideração de que o transporte litorâneo se faz na zona de rebentação, 

limitada entre a primeira linha de rebentação e a costa, com uma movimentação em dente de 

serra, proveniente do movimento ascendente e descendente da água pela onda incidente, 

trazendo, assim resultados bem superiores aos obtidos com o método de Caldwell que dá seus 

resultados através de métodos empíricos, de modo que é representada apenas em função das 

características primárias da onda: altura na rebentação, período e ângulo de ataque na 
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rebentação e, ademais, relaciona o transporte litorâneo com a energia transmitida 

paralelamente à costa, desconsiderando as características geométricas da praia, a esbeltez das 

ondas, e sem levar em conta coeficientes de transmissão de energia. 

 

Gráfico 18 - Representação Gráfica dos Volumes de Transporte de Sedimentos no 

Pecém, calculados segundo os Métodos do Castanho e de Caldwell. 

Por sua vez, os softwares Litpack - sistema integrado de modelagem de processos 

litorâneos e dinâmicos da linha de costa que emprega uma formulação completamente 

determinística, baseada no conhecimento teórico dos processos físicos, e o Mike 21 – 

aplicável à simulação de fenômenos hidráulicos em lagos, estuários, baías, regiões costeiras e 

oceanos, onde a estratificação do meio possa ser negligenciada, é um sistema de modelagem 

para zonas costeiras e oceanos, contendo um sistema de modelagem a duas dimensões (2D) de 

escoamentos de superfície livre, permitindo, dessa forma, que se alcance resultados menos 

empíricos do que os obtidos com o Caldwell, e muito mais precisos do que os encontrados 

com o Castanho dado a que, o Mike21, programa desenvolvido pelo DHI,  utiliza formulação 

determinística em que os parâmetros da onda são geralmente diretos no que diz respeito à 

aplicação dos métodos classicos, a definição de características da onda do nearshore em torno 

de uma linha do outfall requerem geralmente umas técnicas mais sofisticadas. Quando a 

análise detalhada da transformação da onda do nearshore é ignorada, o resultado é geralmente 

falho quanto aos efeitos da batimetria principal e nas estimativas de parâmetros críticos como 

a onda de rebentação e ângulo de ataque. 
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Assim também, o uso desses modelos numéricos  (Litpack e Mike21) para estimar 

parâmetros da onda do nearshore pode ser muito útil à compreensão do que a onda efetua na 

vizinhança da linha do outfall, à seleção de parâmetros de projeto e às condições diferentes 

testando da onda. 

Por outro lado, ondas de sea e de swell ocorrem simultaneamente na região do 

Pecém dominando, em ação combinada e de correntes geradas pelas ondas, o transporte 

litorâneo ao longo das praias ao redor, quase sempre em maiores proporções do transporte em 

suspensão, devido à turbulência provocada pela arrebentação da onda, e que se move devido 

às interações fluído – partícula, sem contato com o leito. Por sua vez, o transporte por arrasto, 

geralmente em menor proporção, contribui para totalizar o volume de sedimentos 

transportado ao longo da costa litorânea. O transporte por arrasto resulta das forças de fricção 

no leito do mar que variam exponencialmente com as velocidades do escoamento e que 

define-se como a parcela que está em maior ou menor contato com o leito durante o transporte 

(Fredsøe & Deigaard, 1994, p. 195)12. 

 

                                            
12 Fredsøe, Jørgen and Rolf Deigaard, Mechanics of coastal sediment transport, W orld Scientific 
Publishing Co. Pte. Ltd.,USA. 
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7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados obtidos com o objetivo de acompanhar a evolução da linha de costa 

da região adjacente ao Terminal Portuário do porto do Pecém, sujeita a influências 

provocadas pela ação das ondas e correntes, após a sua implantação deixaram evidenciado o 

equilíbrio da linha de costa original a Suleste do eixo da ponte de acesso ao porto, e um 

engordamento da linha de costa a Noroeste, comprovando os resultados apresentados através 

dos Estudos Matemáticos. 

A mudança no regime na linha de costa a Noroeste do terminal é devida à redução 

da energia das ondas, geradas pelo efeito de sombra criada pelo quebra-mar. 

É importante ressaltar que a interrupção temporária da movimentação de 

sedimentos ao longo do litoral provocada pela presença do Terminal Provisório – TEP, 

barrando se caminhamento natural, causou grande assoreamento a Sudeste do terminal e 

erosão a Noroeste e, em conseqüência, redução da linha de costa a Noroeste, que restou 

restabelecida em aproximadamente 5 anos, após sua retirada, resultando no retorno das 

condições da movimentação dos sedimentos e na gradual recuperação do equilíbrio da linha 

de costa nas adjacências do porto. 

Um novo traçado da linha de costa foi preparado com dados obtidos em campo 

em outubro de 2006, cujos desenhos estão sendo apresentados em planta baixa onde é feita a 

comparação das curvas de nível de +3,0 (três); 0,0 (zero) e a -1,0 (menos um), referentes ao 

levantamento inicial de dezembro de 1996 e de 2006. 

O assoreamento até abril de 2006 resultou num volume da ordem de 800.000 m3 

na extensão de praia do lado Oeste ao eixo da ponte de acesso ao Terminal do Porto do 

Pecém, entre as seções S-1E e S-30W, com uma maior concentração no trecho entre as seções 

S-2W e S-16W, num volume da ordem de 586.743,13 m3. 

O assoreamento a leste do eixo da ponte de acesso ao terminal portuário do Pecém 

medido foi da ordem de 23.654,12 m3, na região compreendida entre as seções S-2E e S-10E. 

Enfim, a construção do Terminal Portuário do Pecém causou uma quebra da 

harmonia natural da região costeira aonde foi instalada, provocando um certo grau de 

desordem no movimento das ondas e dos sedimentos, alcançando ao final dos 10 anos de sua 
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construção, conforme fora previsto nos cálculos simulados, através dos estudos com o Mike21 

e Litpack, nova conformação natural, com forte tendência a estabilização da linha de costa 

atual. 

• Recomenda-se: 

Acompanhamento sistemático da linha de costa nos próximos 5 anos para 

constatar o equilíbrio ora verificado; 

Estudo e elaboração de um novo lay-out da situação geral da costa na região do 

Porto do Pecém com o fito de manter estabelecidas as características aqui verificadas, 

evitando desequilíbrios que poderão prejudicar a manutenção do estado em que se encontra 

após 10 anos de seu início; 

Praticar um gerenciamento integrado e sustentável da zona costeira de 

abrangência do Terminal Portuário do Pecém, concentrando-se em questões bem definidas 

referentes ao gerenciamento costeiro; 

Preparação de perfis costeiros que identifiquem as áreas críticas, inclusive as 

regiões erodidas, os processos físicos, os padrões de desenvolvimento, os conflitos entre os 

usuários e as prioridades específicas em matéria de gerenciamento; 

Desenvolver e manter bancos de dados para a avaliação e o gerenciamento da 

zona costeira de interesse. 
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ANEXO I - CAMPO DE ONDAS PECÉM, SOFTWARE MIKE21
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A figura 48 mostra o campo de ondas simulado com o modulo PMS do MIKE 21 na área do 
porto do Pecém, mostrando claramente o efeito da difração que a estrutura do porto induz nas 
frentes de onda, que no caso são representados por condições de tipo sea (Hm0 = 1,5 m, T= 

7s, Dir. 70-90°). 
 
 

 

Figura 48 - Campo de ondas simulado para condições médias de marés baixas. Condições ao 
largo: Hm0 = 1,7 m, Tp=7s, MWD = 70-90 ° N). 
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ANEXO II - Campo de ondas - Pecém, software WWATCH.doc 
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Segundo a previsão de ondas disponível em site da Internet (http://www.cptec.inpe.br/ondas), 

obtidas através do software WWATCH, é possível ver-se que a altura significativa de ondas 

na área do porto do Pecém, em 26/11/2006, vai até 3 metros nas direções indicadas, figura 49, 

mas que, todavia, em agosto de 2006, apresentavam-se com altura significativa em torno de 

2,5 metros em direções diversas das obtidas em 21/11/2006, conforme se pode advir das 

figuras indicadas. 

 

Figura 49 - Previsão de Ondas. Software WWATCH. 
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Figura 50 -  Campo de Ondas, fonte: http://www.cptec.inpe.br/ondas/ 
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Figura 51 - Análise Climatológica do Modelo WWATCH. Fonte: http://www.cptec.inpe.br/ondas/ 
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Figura 52 - Direção da onda – 21 de novembro de 2006. 
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ANEXO III – Ilustração do Transporte de Sedimentos 
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Figura 53 - Campos de transporte de sedimentos antes da construção do porto do Pecém. 

Condições da onda ao largo: Hs = 1,75; Tp = 7 s; DMO = 82,5ºN; NMM = +2,25 m. 
Fonte: Relatório Final – INPH. 

 
Figura 54 - Campos de transporte de sedimentos após a construção do porto. Condições da 

onda ao largo: Hs = 1,75s; DMO = 82,5ºN; NMM = +2,25m. Fonte: Relatório Final – 
INPH. 
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ANEXO IV – FOTOS ILUSTRATIVAS DA REIGÃO DO PECÉM 
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Foto 1 - Fotografado em 1977, Lagoa formada na baixa mar nas imediações 
dos perfis S-1W à S-5w, nas proximidades dos currais de peixe 
existente na localidade. 

 
 

 

Foto 2 - TEP – Agosto de 1997, início das obras do porto do Pecém. Observe a 
posição da linha de costa ainda com pouca alteração e compare com 

as fotos seguintes. 
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Foto 3 - TEP – Novembro de 1997. Observe a linha de costa já alterada a Leste 
do TEP, avançando em direção ao Norte, assoreamento, e avançando 

na direção Sul, erosão. 

 

Foto 4 - TEP – Ano 1999. Devido ao assoreamento do lado Leste do TEP, houve 
necessidade de um acréscimo no TEP, como se vê ao alto. 
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Foto 5 - Ao fundo, Vista da ponte de acesso ao porto do Pecém; à frente, formação do macéio. 

 

 

Foto 6 - Vista aérea do Porto do Pecém. Foto de 23/11/2003. 
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Foto 7 - Pecém. Macéio. Vista oeste, agosto de 2006. 

 

 

Foto 8 - Pecém, formação do macéio, lado oeste com vista da ponte de acesso, agosto de 
2006. 
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ANEXO V – Linha de Costa do Pecém. Ano 1996 – Ano 2006. 
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Figura 55 - Comparação da Linha de Costa. Ano 1996 X Ano 2006 
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ANEXO VI – Comparação do Perfil de Praia. 
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Perfil de praia  S-6W
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Perfil de praia  S-11W
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