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RESUMO 
  
 Este trabalho buscou investigar a dinâmica costeira da Enseada dos Anjos, através do 
monitoramento de perfis de praia e modelagem hidrodinâmica e morfodinâmica. Nas duas 
campanhas de medição realizadas, fica evidente o comportamento variado do arco praial, 
oscilando em locais onde ocorre acreção e erosão. A campanha de Dezembro de 2013 se 
mostrou mais dinâmica, fato que também foi reproduzido pelo modelo morfodinâmico. Já em 
Abril de 2014, a baixa energia associada mostrou uma dinâmica menor, embora a incidência 
das ondas numa direção mais normal à praia possivelmente tenha contribuído para as leves 
tendências erosivas nas regiões fora da área de sombra do quebra-mar. Embora a baixa energia 
dos eventos monitorados muitas vezes tenha implicado em valores computados de mobilidade 
de sedimentos na mesma ordem de grandeza que a acurácia do instrumento de medição dos 
perfis de praia, o XBeach se mostrou eficaz para investigação de processos morfodinâmicos na 
enseada dos Anjos.  
 
Palavras chave: Arraial do Cabo, Dinâmica Costeira, XBeach. 
 
INTRODUÇÃO  
 
 A região costeira é um ambiente altamente complexo, tendo em cada local do planeta 
um conjunto de particularidades quanto aos processos que atuam em sua dinâmica. 
Especificamente sobre ambientes praiais, a variabilidade dinâmica é função não somente das 
características sedimentares e ação de forçantes físicas como ondas, marés e ventos, mas 
também da interação entre estas e de seus processos derivados, como é o caso por exemplo das 
ondas de infragravidade e de modos sub-harmônicos. 
 Desta forma, são necessárias técnicas de medição eficazes para estas regiões, que podem 
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ser altamente inóspitas na sua porção submersa em determinadas situações energéticas. Neste 
sentido, chama a atenção a técnica recente de medição de perfis de praia submersos descrita em 
(VIOLANTE-CARVALHO e D'ÁVILA, 2011), a qual consiste na utilização de um sensor de 
pressão acoplado a um trenó subaquático para obtenção dos perfis. Dentre as principais 
vantagens desta metodologia, estão o baixo custo relativo, o raio de alcance e a possibilidade 
de monitoramento dos perfis de praia em condições altamente energéticas, uma vez que as 
medições são feitas sem contato com a superfície livre e com o operador do sistema fora d’água. 
 Outro aspecto importante é a maneira de integrar os dados medidos em campo em uma 
análise consistente da dinâmica local. Com esta finalidade, os modelos numéricos são 
amplamente utilizados, dentre outros objetivos, para suprir a necessidade de se representar 
fenômenos de interesse sob uma perspectiva espacial devido à restrição de pontos de 
observação e também pela possibilidade de se realizar prognósticos. Recentemente, o modelo 
XBeach (ROELVINK et al., 2009) vem sendo utilizado com sucesso na modelagem 
morfodinâmica de praia em diversas situações, desde praias arenosas até praias de cascalho. 
Resumidamente, ele resolve as equações não-lineares de águas rasas e a hidrodinâmica costeira 
empregando uma descrição 2DH dos grupos de onda e das oscilações de infragravidade causada 
pela passagem dos mesmos, computando o transporte de sedimentos e atualização de fundo na 
escala espacial e temporal dos grupos de onda. 
 No período de 2011 a 2013, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 
(IEAPM), em parceria com a Faculdade de Oceanografia da UERJ (FAOC) e o Laboratório de 
Instrumentação Oceanográfica da UFRJ (LIOc) realizou o monitoramento periódico de perfis 
de praia da Enseada dos Anjos com a técnica de Violante-Carvalho & D'ávila (2011), em Arraial 
do cabo. Através dessa parceria, em 2013 e 2014 foi possível aumentar a abrangência do estudo, 
sendo possível realizar, além dos perfis de praia, medições de onda tanto antes do quebra-mar 
quanto próximas a zona de arrebentação durante as campanhas, o que possibilita uma melhor 
compreensão da dinâmica costeira local através da integração dos dados medidos nos modelos 
numéricos. 
 
OBJETIVOS  
 
 O objetivo deste de trabalho é observar a variabilidade morfodinâmica praial nas 
campanhas monitoradas através dos perfis de praia medidos, identificando padrões de 
transporte ao longo do arco praial e observando o desempenho das formulações de transporte 
de sedimentos e de propagação de ondas do XBeach para representar a dinâmica local nos 
eventos propostos. 
 
METODOLOGIA 
  
 Ao todo, foram monitorados seis perfis ao longo da praia, com uma distância média 
entre os mesmos de aproximadamente 200m. Os perfis emersos foram obtidos por DGPS. Já os 
perfis submersos foram obtidos segundo a técnica descrita em (VIOLANTE-CARVALHO e 
D'ÁVILA, 2011). Para tal, em cada perfil, uma âncora foi levada por cima da zona de 
arrebentação e fixada ao fundo e, através de um sistema de roldanas, o sensor de pressão viaja 
no fundo entre a praia e a âncora por um cabo tensionado, medindo as profundidades. O sensor 
foi puxado em intervalos de 10 metros, ficando estacionado em cada uma dessas posições 
durante 2 minutos para a determinação das profundidades. Também foi realizada uma 
batimetria monofeixe na enseada, sendo estes dados unidos aos perfis emersos e submersos 
para a geração de uma planta topobatimétrica para cada dia de interesse. A disposição destes 
perfis na praia na batimetria encontra-se na Figura 1a. 
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Um ADCP 600KHz foi utilizado para obtenção dos dados de onda na entrada da enseada 
dos Anjos durante cada campanha (Figura 1b). Estes dados de onda foram coletados em 
intervalos de 30 minutos, com frequência de 2 Hz e utilizando 2048 amostras para obtenção 
dos espectros 2D. A maré foi obtida pelo marégrafo do IEAPM instalado no Porto do Forno, 
medindo o nível d’água a cada minuto. 

Para a modelagem dos eventos, foi utilizada uma grade numérica curvilínea, com 
espaçamento variável de 22 a 2m, com a maior resolução localizada nas proximidades da costa. 
A grade foi elaborada de modo que a localidade de medição dos perfis em campo fosse 
preservada, sendo possível extrair os perfis de praia da grade sem necessidade de re-
interpolação ou extrapolação de resultados, conforme consta na Figura 1a. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Figura 1: Batimetria da enseada e localização dos Perfis de praia (a) e dados de onda medidos pelo 
ADCP (b). 

As simulações das campanhas de interesse (Dezembro/2013 e Abril/2014) com o 
XBeach utilizaram como condições de contorno os espectros de onda do ADCP. Nestas 
simulações, os dados do marégrafo do IEAPM foram inseridos na fronteira aberta da grade para 
representação do nível local. Os dados de vento da estação do INMET foram utilizados de 
maneira variável no tempo e uniforme no espaço. Em todas as simulações, foram utilizados os 
diâmetros característicos da granulometria (��� e ���) obtidos nas coletas da primeira 
campanha. O intervalo das simulações foi de 48h de duração, representando o tempo entre o 
primeiro e o último dia de medição dos perfis. 

Testes de sensibilidade foram realizados em diversos parâmetros de calibração. Para 
avaliar o desempenho do modelo nas simulações morfodinâmicas realizadas, foi computado o 
Brier Skill Score (BSS, Equação 1) em cada uma das seções indicadas pelos perfis de praia 
medidos.  
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�|�����|��
�      ( 1) 

onde �� é o perfil previsto pelo XBeach, �� é o perfil final medido, �� é o perfil inicial medido 
e ∂ a banda de erro associado a medição. Segundo a definição contida em VAN RIJN et al. 
(2003), valores de BSS para modelos morfodinâmicos de praia são classificados como: < 0: 
‘ ruim’, 0-0.3: ‘fraco’; 0.3-0.6: ‘razoável/justo’, 0.6-0.8: ‘bom’ e 0.8-1.0: ‘excelente’. 
 
RESULTADOS 
 
 Na Figura 2, são exibidos os comparativos entre os perfis medidos e simulados através 
do XBeach durante a campanha de Dezembro/2013 e Abril/2014, respectivamente.  
 
 

Cota (m) a) b) 
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Figura 2: Perfis Simulados e medidos nas duas campanhas monitoradas. 

 
CONCLUSÕES 
  
 A campanha de Dezembro se mostrou moderadamente energética, refletindo a ação das 
ondas relativamente mais intensas que ocorreram ao longo dessa campanha, quando comparada 
à campanha de Abril. Na primeira campanha, o arco praial experimentou um comportamento 
variado, de forma que em alguns perfis foi observado um regime construtivo (perfis 1, 2 e 3) e 
em outros, regimes destrutivos (perfil 4) e de estabilidade (perfis 5 e 6). Já na última campanha, 
mesmo com a baixa energia das ondas incidentes, os perfis monitorados mostraram mais 
processos erosivos (perfis 1, 2 e 3), embora menos intensos. Além do quebra-mar, direção de 
pico média das ondas pode ter influência neste comportamento observado, uma vez que uma 
direção de pico mais próxima à uma direção normal à praia pode contribuir, mesmo que com 
uma baixa energia relativa associada, para um processo de erosão no sentido transversal maior 
que ondas mais energéticas com direção mais oblíqua. 
 A baixa energia em termos de ondas e o curto período monitorado implicaram em 
variações morfodinâmicas pequenas, muitas vezes na mesma ordem de grandeza da acurácia 
do instrumento de medição dos perfis, fazendo com que as análises morfodinâmicas tenham 
que ser feitas com atenção. Todavia, o modelo Xbeach mostrou-se eficaz na a reprodução dos 
eventos estudados, conseguindo acompanhar ao menos as tendências gerais do movimento dos 
sedimentos, com um BSS médio entre razoável/justo e bom nas 2 campanhas, mostrando ser 
uma ferramenta útil para investigação dos processos morfodinâmicos na região. 
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