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RESUMO 
 
 Uma praia arenosa com estrutura rochosa natural na zona de quebra de ondas possui 
características geofísicas ideais para o desenvolvimento de estudos de engenharia costeira 
multifuncionais. Isto envolve, além de proteção, recuperação e estabilidade do sistema praial, 
a introdução de atrativos para as indústrias de turismo, imobiliárias e esportivas. A presente 
pesquisa tem por objetivo estudar a resposta do sistema praial com um banco rochoso natural 
na zona de quebra de ondas a fim de utilizar a área como um laboratório natural para a ciência 
de engenharia costeira. A ampla variabilidade climatológica de ondas da praia da Reserva foi 
monitorada juntamente com medidas das modificações morfológicas, antes e depois dos 
principais sistemas meteoceanográficos presentes no Oceano Atlântico Sul. O trajeto 
percorrido pela quebra das ondas e as configurações das células de circulação foram 
registradas. Instrumentos acústicos instalados no antepraia e nas células de circulação 
mediram ondas e correntes. A resposta morfológica do sistema praial com a estrutura 
submersa na zona de quebra de ondas pode controlar e alterar o modelo morfodinâmico 
natural do sistema praial. Porém, os fenômenos envolvidos em eventos extremos possuem 
uma ordem de escala maior que os processos determinados pela estrutura submersa presente. 
Por fim, uma estrutura submersa multifuncional em praias arenosas deve ter dimensões e 
escala apropriada para alterar o modelo sedimentar de interesse.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Projetos de engenharia costeira vêm sendo estudados para ter multifunções, ou seja, 
além de recuperar, proteger e estabilizar o sistema praial, oferecer benefícios sociais, 
econômicos e ambientais (NEVES et al, 2015). Para isso, estruturas submersas (submerged 
breakwater) parecem reunir estas características (RANASINGHE et al, 2006). Elas têm por 
objetivo controlar a refração das ondas até a convergência em um ponto (foco), induzindo a 
quebra ao longo de um caminho controlado pelas componentes de fundo da estrutura. A 
hidrodinâmica criada determina as características morfológicas da praia. Uma zona de 
deposição na retaguarda da estrutura e duas outras zonas adjacentes de maior hidrodinâmica e 
de transporte de sedimentos são esperadas. Este conjunto representativo de formas 
deposicionais acoplado com assinaturas dos processos hidrodinâmicos é a resposta do sistema 
praial (WRIGHT e SHORT, 1984). Contudo, as interelações ainda não são conclusivas pela 
falta de estudos com variações do clima de ondas e nível d’água de uma região, normalmente 
estudadas matematicamente e em escala reduzida. Por mais que possa parecer atrativo, a 
utilização dessas estruturas submersas multifuncionais em praias arenosas ainda necessita de 



XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

estudos da resposta morfodinâmica (modo e magnitude) que o sistema praial assumirá. Só 
assim, políticas públicas e diretrizes poderão ser criadas para a utilização destas ferramentas. 
 
OBJETIVOS 
 
 Estudar a resposta do sistema praial da Reserva, que possui um banco rochoso natural 
na zona de quebra de ondas, frente à variabilidade climatológica de ondas. 
 
METODOLOGIA 
 

A praia da Reserva (23°00’S e 43°23’ W) no município do Rio de Janeiro, Brasil, 
possui um sistema de afloramentos rochosos submerso na zona de arrebentação e antepraia ao 
longo da sua extensão. Esta herança geológica de mesma formação da Serra do Mar deixou 
um aglomerado rochoso com forma triangular (base 63m; mediatriz 40m) semelhante às 
estruturas submersas multifuncionais que vem sendo estudadas nas últimas décadas (BEJI e 
BATTJES, 1993; BLACK e ANDREWS, 2001; BLACK e MEAD, 2001; TURNER et 
al.,2001; RANASINGHE e TURNER, 2006; RANASINGHE et al, 2006; BLACK E MEAD, 
2009; RANASINGHE et al., 2010; NEVES et al, 2015). Além das características físicas da 
praia da Reserva, os principais campos de ondas do Atlântico Sul Ocidental, que são formados 
por pistas de ventos de ciclones subtropical e extratropical e do anticiclone móvel polar 
(NEMES e MARONE, 2013), estão dentro do ângulo de visada natural. A variação da altura 
de maré pode chegar a 1.5m em períodos de sizígia. Dessa forma, a praia da Reserva torna-se 
um laboratório natural para os estudos de engenharia costeira. Ao longo de 2015 foram 
realizadas medidas morfológicas equidistantes de 12 m dentro de 52000 m2 na praia da 
Reserva, através de mira, nível e GPS, antes e depois da ação de campo de ondas. O caminho 
percorrido pela quebra das ondas e as células de circulação foram registradas por dois 
pesquisadores portando um GPS enquanto surfavam as ondas (NEMES e KLEIN, 2012) e 
derivavam (human drifter) com a corrente (MACMAHAN et al., 2010), respectivamente.  
 
RESULTADOS 
 

A linha de costa (por definição geológica) não foi alterada devido a escala de tempo de 
observação do presente estudo. Já o modo e a magnitude que a feição morfológica de berma 
apresentou na face praial e a forma da cúspide foi a resposta morfológica propriamente dita do 
sistema. Desse modo, foram medidas cúspides com comprimento entre cristas de até 350 m e 
alturas de até 60 m, com cristas de berma de altura 2.75m. A resposta do sistema praial foram 
agrupadas em 3 casos referentes aos principais estados de mar incidentes na praia da Reserva: 
1) wind sea; 2) swell e; 3) evento extremo (Figura 1). A morfologia predominante no caso 1 e 
em 70% do caso 2 são de bancos submersos rítmicos e bancos transversais com correntes de 
retorno. Estes são resultados similares aos estudos realizados com dados obtidos em praias de 
Wright e Short (1984), bem como ao modelo morfodinâmico não-linear de Price et al.(2013).  

Na praia da Reserva o banco rochoso conseguiu induzir a quebra de ondas e 
determinar o caminho percorrido por ela. A hidrodinâmica gerada determinou a forma rítmica 
do banco submerso na retaguarda da estrutura e as correntes de retorno adjacentes (Figura 2). 
Os estágios com bancos rítmicos e bancos transversais parecem predominar pela presença do 
banco rochoso no sistema praial. Esta configuração permanece estável ao longo da dinâmica 
de nível e variação do clima de ondas dentro do espectro de wind sea (caso 1) e swell de baixa 
energia (70% do caso 2). Esta configuração pode ser qualificada como multifuncional 
(BLACK e ANDREWS, 2001), devido a estabilidade do estágio morfológico, apresentar 
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trajetos de quebra de ondas ideais para prática de esporte náuticos (NEMES e KELIN, 2012) e 
áreas de baixa (retaguarda) e alta (adjacentes) hidrodinâmica (RANASINGHE et al. (2010).  

Já quando eventos extremos (caso 3) e de swell de alta energia (30% do caso 2) 
incidem as configurações longitudinais predominantes são de bancos submersos paralelos a 
praia (estágio dissipativo, WRIGHT e SHORT, 1984). Isso provocou o soterramento total do 
banco rochoso a medida que os sedimentos foram transportados para fora da costa (Figura 3). 
A quebra das ondas passou a ser induzida somente pela feição do banco arenoso natural 
formado mais afastado que o banco rochoso. A hidrodinâmica gerada formou uma cava entre 
o banco natural e a praia, onde a corrente longitudinal foi predominante. Nestes casos, não foi 
possível identificar qualquer assinatura nas feições morfológicas do sistema associadas ao 
banco rochoso. 

 
Figura 1 – Apresentação da praia da Reserva com uma estrutura submersa e a variação 
longitudinal da feição morfológica da crista de berma na face praial. As linhas são agrupadas 
em casos 1, 2 e 3 de acordo com a característica dos campos de ondas incidentes de wind sea, 
swell e evento extremo, respectivamente. 
 

  
Figura 2 – Característica morfológica do sistema praial da Reserva determinada pela estrutura 
rochosa submersa frente aos campos de ondas do tipo wind sea e 70% de estados de swell. Em 
destaque na direita o banco rochoso mais fora da costa que o banco arenoso natural. 
 

Ranasinghe et al. (2010) sugerem que o modo de resposta da praia esteja em função 
das relações de escalas entre a geometria da estrutura, seu posicionamento e altura de onda. 
Desse modo, 90% dos casos observados na praia da Reserva estariam em situações erosivas. 
Porém, o modelo retroalimentado do sistema praial da Reserva parece estar em equilíbrio e o 
banco rochoso presente consegue interagir com apenas 2 dos 3 casos característicos de ondas 
na região. Isto sugere que o comprimento de onda é uma das escalas importantes, que deve ser 
ser incluída, para quantificar o modo e magnitude de estruturas submersas quanto a resposta 
morfológica de praias arenosas, nas relações apresentadas por Ranasinghe et al. (2010).  

Legenda
Banco Rochoso Natural
Crista de berma entre Jan/Set de 2015
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Figura 3- Característica morfológica do sistema praial da Reserva determinada pelos campos 
de ondas de evento extremo e 30% de estados de swell. Em destaque a direita o banco rochoso 
coberto pelo banco arenoso natural, tendo sua ação de induzir a quebra de onda neutralizada. 

 
CONCLUSÕES 
 
 O conjunto das características geofísicas da Praia da Reserva é ideal para os estudos de 
adaptação do sistema praial a uma engenharia costeira submersa. Diferentes modos e 
magnitudes de resposta morfológicas e hidrodinâmicas puderam ser estudados frente à 
variabilidade climatológica de ondas e nível. As condições multifuncionais de uma engenharia 
costeira predominaram no sistema praial da Reserva pela presença do banco rochoso. Nem 
um processo erosivo pode ser associado a estrutura submersa presente.  
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