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RESUMO 

 

O litoral paranaense vem sofrendo um processo acelerado e desordenado de 
urbanização, causado pela especulação imobiliária, pelas atividades de turismo 
desordenado e pela grande exploração dos recursos naturais. No município de 
Matinhos a ocupação da faixa litorânea da Praia Brava, entre o Pico (início da Praia 
Brava) e o canal Guarituba (canal entre Matinhos e Caiobá), exerceu papel 
fundamental na erosão costeira, principalmente pela locação da Avenida Atlântica 
implantada sobre as dunas, destruindo toda a vegetação fixadora de sedimentos. 
Aliado a este fato a Praia Brava também é alvo de eventos naturais como 
tempestades e ressacas marinhas responsáveis pelo agravamento de sua 
degradação. O presente trabalho atém-se em um relato histórico e técnico das 
tentativas infrutíferas dos governos, estadual e municipal, de solucionar o problema. 
Busca, a partir de uma análise de diversas fontes, indicar uma solução técnica que 
já vem sendo usada em alguns locais do mundo para a proteção costeira e que 
também melhora a formação das ondas para a prática de surfe. A implantação de 
RAMs (Recifes Artificiais Multifuncionais) foi a solução indicada por ser considerada 
não agressiva ao meio ambiente e também por não causar nenhum impacto visual a 
paisagem costeira. Os RAMs apresentam como vantagem a facilidade de 
construção e a obtenção de material, pois se trata de uma estrutura submersa, 
produzida de geotêxtil e preenchido com areia do próprio local. O trabalho conclui 
que a construção de um RAM associada a um projeto de engordamento da praia 
poderá resolver o problema erosivo da Praia Brava de Matinhos. 
 

 

Palavras-chaves: Erosão marinha. Ressaca. Gabiões. Geotêxteis. Recife Artificial.     
           Multifuncionais (RAMS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 The coast of Paraná has suffered over the years an accelerated and uncontrolled 
urbanization, driven by speculation in real estate, tourism, disorderly and illegal 
exploitation of natural resources. In the city of Matinhos the occupation of the coastal 
strip of Praia Brava, between the peak (beginning of Praia Brava) and Guarituba 
channel (channel between Matinhos and Caiobá), played key role in coastal erosion, 
mainly by the location of Atlantic Avenue deployed on the dunes and destroying all 
the vegetation used for sediments, combined with this to Praia Brava is also targeted 
by storm events responsible for the aggravation of their degradation. This work is a 
historical account of false starts and technical state and local governments to solve 
the problem, and indicate a novel technical solution that has been used abroad as 
coastal protection and improvement of waves for surfing. The MARs (Multifunctional 
Artificial Reefs) are an appropriate solution because it does not harm the 
environment or the visual pollution, to remain submerged, is an element produced in 
geotextile and filled with sand from the spot and can be shaped in various ways. It 
was concluded that the construction of a RAM associated with a project for fattening 
solve the problem of beach erosion in Praia Brava  de Matinhos. 
 

 

Key-words: Marine erosion, Surf, gabions, geotextiles, Multifunctional Artificial Reef. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O Município de Matinhos possui 117 km² de extensão, localiza-se na região 

sul do litoral do Paraná – Brasil com as coordenadas médias do sistema de projeção 

UTM - 746000 e 7.14400. Está a 3 m de altitude média, distanciando 111 km de 

Curitiba pela rodovia BR-277, capital do estado. Começa na foz do Rio Perequê, 

situado ao sul da Praia de Leste. A partir dessa foz, numa linha reta, até a 

desembocadura do Rio da Praia, descendo pelo Rio Guaraguaçu direcionando-se ao 

encontro com o Rio das Pombas, por este rio sobe até a embocadura do Rio Branco 

ou Branquinho, seguindo em linha reta até o divisor dos municípios de Paranaguá e 

Guaratuba. Desce também pelo Rio Branquinho até o Porto Barreiro, seguindo pela 

orla marítima até a foz do Rio Perequê (BIGARELLA, 1991).  

Neste sentido, o município de Matinhos limita-se ao leste com o Oceano 

Atlântico, ao norte com os municípios de Paranaguá e Pontal do Paraná, ao oeste e 

ao sul com o município de Guaratuba.  

 

 

 
FIGURA 01 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS. 
FONTE: CONSELHO DO LITORAL 2005. 
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A população residente, de acordo com o Censo Demográfico do ano 2010 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE é de 29.172 

habitantes. Por ser um município de caráter turístico, na época de veraneio, 

Matinhos recebe cerca de 700 mil veranistas, distribuídos pelos seus 29 balneários, 

que ocupam os 19,40 km de praias que compõe a região (CENSO/IBGE, 2010).  

Nesse contexto, a orla marítima pode ser definida como uma unidade 

geográfica delimitada pela faixa de interface entre a terra firme e o mar, possuindo 

uma porção marinha e uma porção terrestre.  

Assim, com características econômicas e sociais extremamente 

relacionadas à atividade de veraneio, Matinhos tem na sua extensão de orla, a área 

mais valorizada e frágil de seu território. Destaca-se que é o poder público municipal 

quem exerce a mediação constante entre as deliberações legais incidentes sobre as 

áreas da marinha, do Patrimônio da União, e da vontade popular de interferir sobre a 

praia e a restinga, na maioria das vezes considerada erroneamente, uma vegetação 

que retarda o desenvolvimento do turismo e a urbanização.  

Nesta dinâmica, muitos trechos da orla do município já foram alterados, 

urbanizados sem critério, arborizados com espécies exóticas, ocupados 

irregularmente e degradados. Principalmente na região limitada pelo rio Matinhos e o 

canal Guarituba, onde por meio da especulação imobiliária foram criados 

loteamentos sobre áreas de dunas e mangues comprometendo toda a flora e 

consequentemente originando a erosão costeira.  

Segundo Angulo, (2000) as edificações ali construídas muito próximas à 

praia não possibilitam o desenvolvimento de um novo perfil de restabelecimento do 

equilíbrio dinâmico. Assim, segundo o autor: “A evolução natural da linha de costa 

não deve ser motivo para intervenção antrópica, pois existe o risco de modificar seu 

desenvolvimento e provocar sérios problemas de erosão costeira” (ANGULO, 2000, 

p. 99).    

Entretanto, outras extensões permanecem preservadas e pouco alteradas. 

No diagnóstico do Plano Diretor de Matinhos (2006) foram identificadas áreas de 

restinga bastante preservadas, criando um panorama geral que ainda permite a 

implementação de ações e medidas na orla que podem ser implementadas de forma 

participativa.  

Em praias arenosas, a erosão ocorre quando a quantidade de sedimento 

que entra é menor que a quantidade de sedimento que sai do sistema, sendo desta 
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forma evidenciada em escalas de tempo diferentes (GRAAF, 1990). A maior parte 

dos sérios e insustentáveis problemas de erosão costeira tem sua causa relacionada 

à perda sedimentar em longa escala de tempo, que por sua vez, está relacionada à 

mudança na fonte de sedimento, ou com as mudanças na orientação da costa 

devido às construções. Neste último caso, a situação se agrava em cidades 

modernas ou de veraneio como é o caso em questão, onde a linha de costa foi 

remodelada devido à ocupação costeira.  

Assim, o problema volta-se para o desequilíbrio entre a orientação da linha 

de costa e a orientação média da direção de ondas, a qual governa a direção das 

correntes ao longo da costa. São estas correntes as responsáveis pelo transporte de 

sedimento que ocasiona a erosão.    

Neste contexto, o município de Matinhos insere-se no processo de 

formulação do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla, 

ministrada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, junto com os 

municípios de Pontal do Paraná e Guaratuba, todos localizados no litoral do Paraná, 

(PLANO DIRETOR DE MATINHOS, Lei 1067/2006). 

Visando uma melhor organização, o trabalho foi desenvolvido em cinco 

Capítulos. O primeiro foi dedicado à introdução do assunto e do trabalho como um 

todo. Em seqüência, na segunda são apresentados os objetivos gerais e 

específicos. 

O terceiro capítulo contém o referencial teórico que contextualiza o trabalho. 

Em termos de conceitos apresenta o estado da arte das obras e as ações existentes 

na área de contenção de erosão marinha tanto no Brasil como no exterior. Neste 

item, também são apresentadas as técnicas já empregadas no litoral do Paraná, 

descrevendo-se as obras em curso e a solução a ser estudada. 

Na sequência é apresentada a metodologia de análise do estudo de caso e 

em seguida é feita a discussão a cerca dos dados analisados e da solução proposta. 

O capítulo final encerra o trabalho apresentando as considerações finais a cerca do 

tema. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

 Este estudo pretende conhecer e analisar os projetos existentes e em 

execução, propostos pelo governo e pela prefeitura. Busca através da análise propor 

uma solução para o problema da erosão marítima no trecho do extremo norte do 

Morro do Boi, na Praia Brava de Matinhos. O mapa abaixo indica a área em estudo, 

destacando o Morro do Boi.  

 

 

 
FIGURA 02 - MAPA INDICANDO O MORRO DO BOI  (CAIOBA)  (CIRCULO MAIOR EM 
VERMELHO)  
FONTE: CONSELHO DO LITORAL 2006. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar os conflitos e problemas existentes na orla desde o início da 

urbanização até os dias atuais; 

 Analisar projeto proposto pelo município de Matinhos para a recuperação da 

Orla Marítima; 

 Propor uma solução desejável que corresponda a um desenvolvimento 

sustentável e à solução dos conflitos de uso; 

 Indicar uma solução técnica possível de ser aplicada, nessa região da orla. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 USOS DO SOLO URBANO EM ÁREAS LITORÂNEAS  
 

 

  Limites estabelecidos para a orla por outras nações são muito variados, 

chegando até 500m como na Grécia. As larguras mais freqüentes são de 100 e 50m 

(Figura 03). Países como Colômbia, Indonésia, Costa Rica e Venezuela adotam uma 

faixa de 50 m de largura. França, Noruega, Suécia e Turquia adotam o limite de 

100m, enquanto na Espanha essa faixa pode variar de 100 a 200m, na Costa Rica 

de 50 a 200m e no Uruguai, 250m. Limites ainda mais largos são adotados por 

alguns países para restrições específicas, como instalação de novas indústrias, 

proteção de manguezais, proibição de construção de casas de veraneio  (CLARK, 

1995 apud MUEHE, 2010).  

m 

FIGURA 03 - FREQÜÊNCIA RELATIVA, CONSIDERANDO O CONJUNTO DE PAÍSES 
ANALISADOS - da largura da zona de proteção ou uso restrito em diferentes países, medida a partir 
da preamar média de sizígia (são as que ocorrem nas luas nova e cheia, quando os efeitos lunares e 
solares reforçam uns aos outros, produzindo as maiores marés altas e as menores marés 
baixas)(SORENSEN,1992). 
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3.1.1 Turquia 

  

Observando a figura 03 acima verifica-se que a Turquia é um dos países 

que retrata bem a adoção de limites de uso restrito para a costa, em especial para a 

faixa de orla,  (Figura 04). Nesse modelo é fixada uma largura mínima de 50m após 

o limite da praia, na qual não é permitido o estabelecimento de construções, a não 

ser as de uso público ou de infra-estrutura. Uma segunda faixa, mais interiorizada, é 

destinada à circulação e à obras de saneamento, infra-estrutura, recreação e 

turismo. No total a faixa de segurança é igual ou superior a 100m, medidos a partir 

do limite proximal da praia, com as seguintes restrições previstas para cada uma das 

faixas: 

Praia: proibida a escavação ou dragagem que possam provocar alterações 

na praia; em casos especiais a permissão terá que ser requerida para obras de infra-

estrutura como cais, portos, pontes, faróis, quebra-mares que possam afetar a 

proteção da praia ou o uso pela população. 

Zona A: excetuando as obras que possam ser executadas conforme 

descrito para a faixa de praia, não poderão ser erguidas quaisquer outras 

construções. A faixa destina-se exclusivamente a pedestres e recreação. 

Zona B: compreende o restante da faixa litorânea, tendo largura de, pelo 

menos, 50m. Pode conter estradas, além de instalações destinadas à recreação e 

turismo para uso público. Instalações públicas para tratamento de esgoto poderão 

ser construídas nessa faixa, desde que autorizadas. 
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FIGURA 04 - DEFINIÇÃO DE FAIXAS DE ZONEAMENTO COSTEIRO NA TURQUIA (segundo 
legislação de abril de 1990 e julho de 1992) 
FONTE: Cicin-Sain & Knecht, (1998).  
 

3.1.2 Carolina do Norte (EUA) 

 

Um segundo exemplo, e que leva em conta a taxa de erosão costeira, é o da 

Carolina do Norte (Figura 05). Naquele estado americano a previsão é que novas 

construções leves se localizem a uma distância igual a trinta vezes a taxa histórica 

de erosão (m/ano), distância essa medida a partir da primeira linha de vegetação 

estável, ou da base do reverso da duna frontal ou, ainda, da crista da duna primária. 

Para construções pesadas (prédios de vários andares), é prevista a 

construção em distância sessenta vezes a da taxa histórica de erosão, medida a 

partir da primeira linha de vegetação estável, ou trinta vezes a taxa histórica de 

erosão acrescido de 32m. 
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Recuos mínimos para construção de estruturas leves 

 

Recuos mínimos para construção de estruturas pesadas 

 

FIGURA 05 - REGRAS DE CONSTRUÇÃO NA ORLA DA CAROLINA DO NORTE (EUA). Adotadas a 
partir de 1979  
FONTE: Cicin-Sain & Knecht (1998). 

 

3.1.3 Brasil 

 

Em termos de Brasil o litoral Centro–Norte do Estado de Santa Catarina é 

formado por oito municípios litorâneos. Os limites da orla marítima ficam 

estabelecidos de acordo com os seguintes critérios (art. 23): 
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1. Marítimo: isóbata de dez metros de profundidade na qual a ação das 
ondas passa a sofrer influência da variabilidade topográfica do fundo 
marinho, promovendo o transporte de sedimentos; 
2. Terrestre: cinqüenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros 
em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir da 
linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as 
caracterizadas por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, 
costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, 
canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os 
terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 

 

 
FIGURA 06 - DELIMITAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DOS MUNICÍPIOS  
FONTE: (PROJETO ORLA SC, 2002). 

 

3.1.4 Projeto Orla Matinhos, situações desejadas  do uso e ocupação do solo da 
faixa marítima 

 

 

FIGURA 07 – SITUAÇÕES DESEJADAS E POSSÍVEIS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 
PROJETO ORLA MATINHOS.  
FONTE: http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Projeto_Orla/Matinhos.pdf 
 

 

Em Matinhos, no litoral do Paraná, a Lei 2722/84 proíbe a edificação de 

qualquer tipo de construção antes de 80m, contados perpendicularmente a partir da 

http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Projeto_Orla/Matinhos.pdf
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linha do preamar médio de 1831. De acordo com o Decreto Estadual 2722/84 que 

regulamenta a Lei 7389/80, são exceções para a construção de edificações dentro 

desta área de maior restrição: “As instalações e os equipamentos urbanos, 

mormente os equipamentos públicos de abastecimento de água, de esgotos, de 

energia elétrica, da coleta de águas pluviais, da rede telefônica e de gás canalizado” 

(Art. 6 – IV). 

Na Figura 08 é possível observar à faixa de 80 m com maior restrição para 

construções representada através da faixa preenchida com hachuras. Observando a 

Figura 06 verifica-se o não cumprimento da Lei, pois as edificações se consolidam 

sobre o limite de restrição. 

 

 

FIGURA 08 - ÁREA OCUPADA IRREGULARMENTE 
FONTE: Estudo das áreas de restinga utilizando sensoriamento remoto e topografia na região 
litorânea de Matinhos-Pr , UFPR 

 

 

3.2 EROSÃO MARINHA 
 

3.2.1 Definição e aspectos gerais 

 

Segundo Angulo (2000) quando se observa atentamente uma faixa costeira 

no período de algumas semanas, notam-se mudanças que acontecem 

especialmente após as tormentas. Observações mais demoradas poderão detectar 

ciclos de mudanças de duração variável, como sazonais, anuais. Estas mudanças 
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são originadas pela ação dos agentes da dinâmica do litoral. Os principais agentes 

que modelam as costas são as ondas e, em menor grau as correntes litorâneas. 

 A onda possui uma propagação que provoca nas partículas de água um 

movimento praticamente rotativo. Quando a onda chega perto da costa e a 

profundidade da água é de aproximadamente igual à metade da longitude (λ) (Figura 

10)  da onda, esta “atinge o fundo”. A partir desse momento, o movimento oscilatório 

da massa de água vai se transformando em movimento de translação, finalmente, a 

onda se rompe em fluxo turbulento e atinge a costa. Assim, a onda realiza um 

trabalho sobre a costa que dissipa grande parte da sua energia. 

Neste sentido, o tipo e a quantidade de trabalho que a onda efetua, 

dependem das suas próprias características e das feições da costa. Essas 

características são principalmente a altura, comprimento, período e forma de 

ruptura. Por sua vez, elas dependem das características do vento como direção, 

intensidade, constância, distância da costa e largura da área onde ele sopra. 

De acordo com alguns desses parâmetros mencionados, considera-se a 

ação geomórfica da onda, segundo Angulo et al. (1980, apud, Bigarella, 1991).  

Cabe também citar outra classificação, apontada por Keunen (1950):  

 

 

[...] dois tipos de onda são considerados: destrutivas e construtivas. As 
primeiras são irregulares, íngremes e próximas uma das outras. Elas 
quebram perto da linha d’água e caem verticalmente segundo um 
movimento aproximadamente circular, produzindo um fluxo sobre a praia 
relativamente fraco e inefetivo, porém de grande volume. Nestas condições 
o refluxo é  poderoso em virtude de quase não haver tempo para 
percolação. Estas ondas resultam de fortes ventos soprando do mar para 
terra, e apresentam uma pronunciada tendência para erosão. As ondas 
construtivas resultam da ação de ventos longínquos. Aproximam-se da 
costa como ondulações longas e regulares. Elas quebram a maior distância 
da linha d’água, caindo obliquamente para frente, seguindo um movimento 
mais elíptico. Origina-se desse modo, um poderoso fluxo sobre a praia, 
embora de pequeno volume, acompanhado de considerável percolação com 
um refluxo inefetivo. Resulta, assim, que os sedimentos tendem a ser 
adicionados à praia. 

 
 
 

 Sparks (1961) menciona como ondas destrutivas aquelas com alta 

freqüência (13 – 15) oscilações por minuto, já como construtivas aquelas de baixa 

freqüência (6 – 8) oscilações por minuto.  Refere-se também que no caso das 

primeiras, onde a frequência é alta, o fluxo na praia além de fraco é impedido em 



13 
 

seu movimento praia acima pelo refluxo da onda anterior. Resulta dessa maneira um 

efeito erosivo intenso.    

 

 

FIGURA 09 - REPRESENTAÇÃO DA LONGITUDE (Λ) E AMPLITUDE (A) DE UMA ONDA. 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 10 -  AÇÃO DAS ONDAS SOBRE A PRAIA  
FONTE: Lewis, citado por Sparks, 1961 e Bigarella ,1991).  
A - ondas destrutivas; B - ondas construtivas.  
 

 

As linhas de costa no mundo sofreram e continuam a sofrer processos de 

erosão marinha, em grande parte resultante de conflitos entre ações naturais e 
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atividades antrópicas. A erosão costeira é um problema que vem sendo observado 

em diferentes costas do mundo, considerando-se atualmente um fenômeno global. 

Os estudos realizados pela União Geográfica Internacional - UGI demonstram que 

70% das costas sedimentares do mundo estão passando por erosão, enquanto 10% 

estão em progradação e 20% estão estáveis. Cerca de 40% dos estudos sobre 

erosão na costa brasileira são referentes às praias arenosas, 20% das precedidas 

por escarpas sedimentares, 15% associadas às desembocaduras de rios e 

estuários, 15% as desembocaduras de pequenos canais (inlets) e 10% referente as 

praias em progradação (MUEHE, 2006).  

 

 

3.3 HISTÓRICO DE RESSACAS 
 

 

Ao longo dos anos Matinhos vem sendo atingida por significativas ressacas, 

as quais desencadeiam processos erosivos causando enorme prejuízo para a 

população e para a administração pública. 

 

[...] a ressaca marinha é um fenômeno natural que implica na elevação do 
nível do mar e em grandes ondas geradas pelos ventos, que descarregam 
toda sua energia sobre a praia, realizando uma atividade de transporte e 
deposição de sedimentos. Alguns elementos associados configuram a 
ressaca: as marés de sizígia, ventos fortes e ondas grandes. Em cada lugar 
da costa as ressacas têm uma intensidade, que varia de acordo com a 
direção das ondas, as correntes das marés e ainda com fenômenos como 
EL Niño e  La Niña. Com o tempo, espontaneamente, a maré reconstrói a 
praia.” (ANGULO, 2000). 

 

 

Em 1976 o mar atingiu de forma mais violenta a base da avenida construída 

na Praia Mansa, acelerando o processo de erosão da praia e de destruição de parte 

da avenida. Para tentar resolver o problema, foi construído um muro de arrimo de 

paramento vertical paralelo à praia, o qual foi rapidamente destruído. Após esta 

ocorrência, optou-se pela construção de uma proteção de enrocamento paralela à 

praia, mas que também não resolveu o problema. 

O primeiro efeito da erosão da Praia Brava ocorreu em dezembro de 1979, 

quando uma ressaca causou a destruição de parte da calçada da praia (LINDROTH, 

1982). Cerca de 1000 m de calçada na parte mais central da Praia Brava foram 
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destruídos. Nas partes mais críticas, além da calçada, a avenida também foi 

atingida. 

No dia 18 de agosto de 1993 ocorreu uma forte ressaca, após um período 

relativamente grande sem o registro de ressacas pela mídia ou pela academia. Esta 

ressaca causou grandes estragos principalmente na Ilha do Mel e em Matinhos. Nas 

(Figuras 11e 12) a seguir pode-se observar a cobertura dos jornais sobre a ressaca. 

 

FIGURA 11 -  REGISTRO DA RESSACA NO JORNAL GAZETA DO POVO DE 18/08/1993. 
FONTE: SUDERHSA, (2007).  

 

FIGURA 12 -  REGISTRO DA RESSACA NO JORNAL O ESTADA DO PARANÁ 20/08/1993. 
FONTE: SUDERHSA, (2007).  
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No dia 8 de abril de 1994 ocorreu outra forte ressaca. Na época, foi 

considerada por muitos moradores, que já viviam no litoral por muitos anos, como a 

pior já vista. Alguns diziam ser a “pior ressaca dos últimos 40 anos”. De fato, esta 

ressaca teve um acompanhamento mais detalhado da imprensa e do meio 

acadêmico. Os estragos em Matinhos foram enormes, principalmente na praia 

Central. Na Figura 13 pode-se observar um exemplo da cobertura jornalística da 

ressaca. 

  

 

 

FIGURA 13 – REGISTRO DA RESSACA DE 08/04/1994 NO JORNAL O ESTADO DO PARANÁ. 
FONTE: SUDERHSA, (2007).  

 

 

No dia 20 de julho de 1996 ocorreu outra forte ressaca. Em função da 

situação do local devido às ressacas anteriores de 1993/94, os estragos da nova 

ressaca agravaram a situação embora esta não tenha tido a mesma magnitude da 

ressaca de 1994. Entretanto, os estragos se concentraram mais na Praia Central de 

Matinhos, atingindo também, os balneários de Flamingo e Riviera. Na Figura 14 a 

seguir pode-se observar um exemplo da cobertura jornalística. 
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FIGURA 14 – REGISTRO DA RESSACA DE 20/07/1996 NO JORNAL GAZETA DO POVO. 
FONTE: SUDERHSA, (2007).  

 

No final de maio de 1997 um ciclone aproximou-se do litoral paranaense, e foi 

se intensificando até o dia 10 de junho quando uma seqüência de ressacas trouxe 

novamente  enormes prejuízos aos municípios da costa parnaense. Possivelmente 

esta ressaca superou a de 1994. Os estragos também se concentraram mais na 

Praia Central de Matinhos, destruindo completamente a Avenida Atlântica nos 

balneários de Flamingo e Riviera. Na Figura 15 podem ser observados os efeitos 

devastadores deste evento extremo. 

  

FIGURA 15 - RESSACA DE MAIO E JUNHO DE 1997 
FONTE: SUDERHSA,2007.  
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ANO 

 

INTENSIDADE 

 
BALNEÁRIO 
ATINGIDO  

FATORES QUE 
FAVORECERAM 
AS RESSACAS  

 

1976 Forte 
 

Praia mansa (Caiobá) Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 
 

1979 Forte 
 

Praia central (e) Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 
 

1993 Forte 
 

Praias de matinhos Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 
 

1994 Muito Forte 
 

Praia central (e) Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 
 

1996 Forte 
 
 
 

Riviera (c), flamingo 
(d) e praia central (e) 

Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 

1997 Muito Forte Riviera (c) , flamingo 
(d) e praia central (e) 

 

Ciclone + Marés de Sizígia + 
Ocupação Irregular 

2001 
 

Muito Forte Riviera (c) , flamingo 
(d),  praia central (e), 

paria brava (F)  
 

Marés de Sizígia + 
Tempestade Tropical + 

Ocupação Irregular 

 
FIGURA 16 – QUADRO DE RESUMO DAS RESSACAS 
FONTE: O AUTOR 
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A.  INAJÁ 
 
 
 

B.  FLÓRIDA 
 
 

C. RIVIERA 
 
 
 

D. FLAMINGO 
 
 

E.  CENTRAL 
 
 

F. PRAIA BRAVA 
MATINHOS 

 
 

G. PRAIA BRAVA 
CAIOBÁ 

FIGURA 17 - MAPA INDICANDO ALGUNS  LOCAIS ATINGIDOS PELAS RESSACAS 
FONTE: O AUTOR 
  

No início de maio de 2001 ocorreu uma sequência de grandes ressacas no 

litoral paranaense. Talvez esta tenha sido a pior ressaca já registrada no litoral 

paranaense, pois agravou a situação de destruição por todo o município de 

Matinhos. 

Desde a última ressaca de 2001, muitas outras ocorreram. Entre elas, 

destaca-se o inverno de 2006, quando muitas situações atmosféricas propícias à 

formação de ressacas foram registradas. A situação de destruição na região de 

Matinhos foi tão grande que as novas ressacas repercutiram menos que as 

anteriormente descritas. 

Após a ocorrência de cada um destes eventos, diversas tentativas de 

interromper o processo erosivo foram realizadas pelos governos municipal, estadual 

e pela associação de moradores contudo, nenhuma obteve sucesso definitivo.  

Na Praia Brava, a zona crítica atingida pela erosão, possui 

aproximadamente 1000 m de extensão,  partindo da ponta da praia (Pico) até o 



20 
 

canal  Guarituba onde  nos últimos anos, as ondas de tormentas (ressacas) têm 

destruído a calçada e avenida beira-mar.  

Em estudo realizado com fotografias aéreas anteriores e posteriores a 

construção desta avenida, Angulo (2000) salienta que “não foi respeitada a 

configuração natural da praia. Nessa época, foi necessária a construção de aterros e 

muros de contenção, sendo posteriormente destruídos pela erosão.” Conforme 

figuras 18 A , B , C e D. 

 
FIGURA 18 A – MUROS DE CONTENÇÃO     FIGURA B – MUROS DE CONTENÇÃO       
FONTE: O autor (2011).                                         FONTE: O autor (2011).      

 
FIGURA C - MUROS DE CONTENÇÃO                 FIGURA D - MUROS DE CONTENÇÃO 
FONTE: O AUTOR (2011).                                          FONTE: O AUTOR (2011).  
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3.4 ESTUDOS EXISTENTES SOBRE AS RESSACAS PARANAENSES 
 

 

Pode-se dizer que a planície costeira do litoral paranaense vem sendo 

estudada há mais de cinco décadas. Os registros bibliográficos definem seis 

períodos distintos, sendo o primeiro referente aos estudos pioneiros de João José 

Bigarella e Reinhard Maack, tendo início em 1946. Após o início, houve uma 

posterior continuidade ao longo dos anos com os trabalhos de Bigarella e 

colaboradores. 

Outro período importante é constituído pelos trabalhos da Comissão da 

Carta Geológica do Paraná, que foi publicada entre 1968 e 1970. O terceiro período 

compreende as pesquisas de Kenitiro Suguio, Louis Martin e colaboradores, que a 

partir de 1984 publicaram vários trabalhos referentes à planície costeira do litoral 

paranaense, que foi estudada à luz dos conhecimentos adquiridos em outros setores 

da costa. 

Um novo período é aquele liderado pelo professor Rodolfo Angulo do 

Departamento de Geologia da UFPR, que além de realizar uma ampla revisão 

bibliográfica da geologia da planície costeira do litoral paranaense, também 

reinterpretou toda a geologia da região, produzindo assim, uma série de 

modificações nos mapas geológicos. 

O período seguinte refere-se àquele composto por estudos realizados por 

pesquisadores do CEM (Centro de Estudos do Mar) da UFPR, os quais trabalharam 

muitas vezes em cooperação com o professor Rodolfo Angulo.  

O sexto período é aquele onde as pesquisas foram realizadas por um grupo 

de pesquisadores do LEMMA (Laboratório de Estudos em Monitoramento e 

Modelagem Ambiental) formado pela parceria entre a Universidade Federal do 

Paraná – UFPR, o Instituto Tecnológico SIMEPAR e o Instituto Agronômico do 

Paraná – IAPAR. Na região costeira o LEMMA vem realizando estudos e projetos 

relativos à modelagem de ondas, padrão de circulação, qualidade das águas, 

dinâmica das praias, marés meteorológicas e também propondo soluções para os 

problemas costeiros. 
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3.5 TÉCNICAS DE CONTENÇÃO DA EROSÃO MARINHA EMPREGADAS 
ATUALMENTE NO MUNDO E NO BRASIL 

 

3.5.1 Atlantic City - ( EUA) 
 

Quando a erosão provocada pela ressaca marítima colocou em risco a orla 

mais famosa de Atlantic City, muitas propriedades ficaram ameaçadas com prejuízos 

de milhões de dólares. Furacões devastaram boa parte da areia da praia que foi 

literalmente levada pelas ondas. Com o sistema de geocontenção, o processo de 

erosão foi impedido e a areia retornou ao seu lugar de origem. Hoje existem mais de 

45 m de praia entre o mar e o calçadão. Este projeto já foi feito há mais de 10 anos e 

ainda hoje permanece em pleno funcionamento.    

Segundo (TENCATE, 2007) a tecnologia de geocontenção provou ter 

importante papel na proteção da costa contra erosões, principalmente durante o 

período de furacões e tempestades tropicais ocorridas em Atlantic City, NJ - EUA.  

O processo consiste na confecção de um grande tubo feito de material 

especialmente desenvolvido é preenchido com areia, de maneira a permanecer 

soterrado na praia (Figura 19). Quando as fortes tempestades ou condições 

climáticas adversas se formam, este tubo retém a areia de maneira a manter a praia 

intacta aos ataques do mar. A tecnologia consiste em tubos de geotêxtil tecido de 

polipropileno de alta resistência (Figura 20) e em alguns casos com mais de 30 m de 

comprimento. Na maioria dos casos, a instalação é permanente e invisível, 

entretanto, quando necessário, as unidades podem ser removidas. 
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FIGURA 19 - UNIDADE GEOTÊXTIL SENDO PREENCHIDA COM AREIA UTILIZANDO UM FUNIL.  
FONTE:<http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(P
R).pdf>.  

 

 
FIGURA 20 - TUBO DE GEOTÊXTIL E DETALHE  
FONTE:<http://upimage.ec21.com/global/multiImage/popMultiImg.jsp>.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(PR).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(PR).pdf
http://upimage.ec21.com/global/multiImage/popMultiImg.jsp
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FIGURA 21 - SEÇÃO TRANSVERSAL DE DUNA DE AREIA COM NÚCLEO DE GEOTÊXTIL 
FONTE:<http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(P
R).pdf>.  
 

 

 

 

 

 

Nas figuras 22 e 23 a seguir é possível ver a técnica sendo implantada.   

 

 

  

FIGURA: 22 – OBRAS DE APLICAÇÃO DA 
TÉCNICA.  
FONTE:http://www.tencate.com/TenCate/Industri
al_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf  

FIGURA: 23 – FAIXA DE AREIA APÓS A 
INSTALAÇÃO DO TUBO DE GEOTEXTIL. 
FONTE:http://www.tencate.com/TenCate/Industri
al_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf 

 

http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(PR).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/BRO_Dewatering(PR).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
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3.5.2 Flórida - (EUA) 

 

 

Outras situações parecidas com esta já aconteceram na Florida na praia de 

Upham localizada no condado de Pinellas, monitorada pelo corpo de engenheiros do 

exército americano apresentava o maior problema da costa oeste da Florida nos 

últimos 30 anos mais de 10 milhões de dólares foram gastos tentando recuperar a 

areia perdida pela ação do mar, porém sem sucesso. Todo trabalho era perdido a 

cada nova tempestade. A fim de resolver este problema crônico, as autoridades 

governamentais recorreram a uma tecnologia inovadora para a contenção e 

proteção costeira. O projeto de um molhe em forma de “T” conforme a figura 24, foi 

construído, usando a tecnologia geotêxtil a fim de estabilizar a praia e a constituir a 

areia perdida por erosão. A parte superior do “T” age como um quebra-mar 

dissipando a energia das ondas fazendo com que estas impulsionem sedimentos 

para a praia. 

 

 

 

FIGURA 24 – TUBOS DE GEOTÊXTIL EM FORMA DE “T”.  
FONTE: http://www.allonda.com/pdf/marinha/ec_praiauphan.pdf 
 
 

 

3.5.3 Cable Station (Perth, Austrália) 

 

O recife de Cable  Station  (cuja  localização  é mostrada no nº 1 (amarelo) 

da (Figura 25) foi construído em 1999 com o objetivo  de  melhorar  as  condições  

http://www.allonda.com/pdf/marinha/ec_praiauphan.pdf
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para  o  surfe (Tabela 1). A estrutura consistiu em blocos de granito, arranjados em 

forma de “V” (com volume total de 5.000  m³)  assentados  sobre  um  recife  natural, 

modificando a topografia do fundo. O projeto teve um custo total de AU$1.8 milhões 

(Jackson & Corbett, 2007), equivalente a cerca de € 980.000 em janeiro de 1999  

(taxa  de  câmbio  obtida  em  Economagic.com, 2009)  e  foi  financiado  pelo  

governo  da  região  de Western  Austrália. Análises de dados de ondas e imagens 

obtidas por webcam durante 16 meses a partir da construção do recife indicaram 

que o desempenho em aumentar a qualidade das ondas para o surfe foi igual ou 

superior ao previsto no projeto (PATTIARATCHI, 2003). 

 

 

FIGURA 25 - CABLE STATION, PERTH, WESTERN AUSTRÁLIA. O CÍRCULO AMARELO (1) 
INDICA A POSIÇÃO DO RECIFE. 
FONTE: REVISTA DA GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA (2010).  

 

 

3.5.4 Narrowneck, (Gold Coast , Austrália)  

 

Para mitigar o problema de erosão e os danos econômicos causados 

durante tempestades, o governo de Gold Coast (Gold Coast City Council) 

desenvolveu em 1997 a “Estratégia de proteção das praias do setor  norte  de  Gold  
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Coast”,  que  incluía  a  construção  de um recife artificial e o engorde da praia de 

Narrowneck utilizando 1.200.000 m³ de areia (TURNER et al., 2004).  

O recife artificial de Narrowneck (Figura 26) teve como objetivo principal  a  

proteção  costeira  (aumentar  a retenção  de  areia  do  engorde  e  provocar  o 

alargamento da praia), sendo a melhoria das condições para surfe uma função 

secundária. A construção do recife  começou  em  agosto  de  1999  e  foi  concluída 

em dezembro de 2000 (Tabela 1), tendo um volume total  de 70.000  m³  e custo  

final  de U$2,8 milhões (JACKSON & CORBETT, 2007), equivalente a cerca de €1,7 

milhões em agosto de 1999 (taxa de câmbio obtida em Economagic.com, 2009). O 

recife é formado por 440 geocontentores preenchidos com areia, pesando entre  150  

e  300  toneladas  cada,  colocados  na  sua maioria  na  fase  inicial  de  construção,  

tendo  sido necessário  adicionar  25  unidades  em  novembro  de 2001 e 

novamente em dezembro de 2002 para atingir a altura do recife desejada. 

 Utilizando  imagens  de  câmeras  instalado em Narrowneck, Turner et al. 

(2004) analisaram  as  variações  na  largura  da  praia  e  a ocorrência  da  

rebentação  das  ondas  sobre  o  recife artificial. Os resultados mostraram que, 

entre janeiro e  agosto  de  2000,  a  largura  da  praia  praticamente dobrou  

decorrente  do  engorde  artificial; posteriormente,  observou-se  uma  alternância  

entre períodos de erosão entre fevereiro e julho e acreção entre  agosto  e  janeiro.  

Após  três  anos  e  meio monitoramento, verificou-se  um aumento  de 60-80 m na 

largura da praia em relação à praia pré engorde, sendo 20-30 m a mais do que o 

observado em praias adjacentes que não foram engordadas (TURNER et al., 2004).   

Este projeto foi idealizado para gerar 60 vezes mais benefícios (em termos 

econômicos e de receita bruta) do que os custos, o que representa um alto 

rendimento. Isto quer dizer que para cada dólar australiano investido, 60 dólares 

australianos seriam lucrados pelo projeto após a implantação. A título de 

comparação, um recife de pequeno porte projetado em Bouremouth, na Inglaterra, 

foi idealizado para gerar 20 vezes mais benefícios do que custos. Para Narrowneck, 

os benefícios são derivados diretamente da indústria do turismo em receita bruta (U$ 

1.600.000 em taxas por ano) e economia de reparos na praia ocasionados pela 

erosão. 
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FIGURA 26 -  NARROWNECK, GOLD COAST, QUEENSLAND.  O CÍRCULO AMARELO(2) 
INDICA A POSIÇÃO DO RECIFE. 
FONTE: REVISTA DA GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA, (2010) 10(1):127-145 (2010). 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO DESEMPENHO DOS (RAMS). 

 

 

FIGURAS 27 A e B  -  MODELO MATEMÁTICO -  REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL 
DO RECIFE NARROWNECK MULTI-PROPÓSITO. 

FONTE: http://www.tanapraia.com.br/detalhes.aspx?CON_Id=566. 

http://www.tanapraia.com.br/detalhes.aspx?CON_Id=566


29 
 

 
 
 

 

FIGURA 28 - NARROWNECK: ANTES DA ALIMENTAÇÃO E DO RECIFE ARTIFICIAL (1999) E 
DEPOIS EM (2002). 
FONTE: http://www.coastalmanagement.com.au/papers/SurfSymp2005-NNeck.pdf  

 

 

FIGURA 29 - FAUNA E FLORA MARINHA DE NARROWNECK.  
FONTE:  http://www.coastalmanagement.com.au/papers/SurfSymp2005-NNeck.pdf 
 

 

3.5.5 Pratte’s Reef  (Califórnia, EUA) 

 

O RAM conhecido como Pratte’s Reef  (Figura 30) foi  instalado  na  praia  

de  El  Segundo  na  Califórnia com o objetivo de recuperar a qualidade do surfe que 

fora  afetada  por  um  espigão  construído  por  uma refinaria de petróleo situada em 

frente à praia. Após  seis  anos  de  monitoramento  o  recife  foi considerado como 

um fracasso em termos de melhora de ondas (Tabela 1), sendo que o seu tamanho 

(1.600 m³) foi considerado demasiado pequeno (volume 40 vezes  menor  do  que  o  

de  Narrowneck)  para  ter influência na quebra de ondas. 

 

http://www.coastalmanagement.com.au/papers/SurfSymp2005-NNeck.pdf
http://www.coastalmanagement.com.au/papers/SurfSymp2005-NNeck.pdf


30 
 

 

FIGURA 30 - CÍRCULO AMARELO RAM CONSTRUÍDOS EM EL SEGUNDO, 
CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS. FONTE: REVISTA DA GESTÃO COSTEIRA 
INTEGRADA 10(1):127-145 (2010). AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO DESEMPENHO 
DOS (RAMS). 

 

 

3.5.6 Mt.  Maunganui  (Nova  Zelandia) 

 

 

A construção do recife de Mount Maunganui teve início em novembro de 

2005 e foi terminada em junho de 2008, tendo  sido  utilizados  geocontentores 

preenchidos com areia atingindo um volume total de 6.500 m³. Este estudo  não  

encontrou  nenhum  relatório  de monitoramento avaliando a qualidade das ondas 

sobre o recife. 

A tabela 1 faz um resumo das características dos RAMs: Cable Station 

(Perth, Austrália), Narrowneck, (Gold Coast , Austrália), Pratte’s Reef  (Califórnia, 

EUA) e Mt.  Maunganui  (Nova  Zelândia), e mostra que alguns deram resultados 

positivos e outros não em se tratando de melhora de onda para o surfe, porém 

podemos observar que o RAM construído para recuperação da praia (Narrowneck) 

foi satisfatório, pois seu monitoramento mostrou que além de manter a engorda da 

praia aumentou sua extensão. 
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TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS DOS RAMS EXISTENTES 

 

  RAM  CABLE 
STATION 
(AUSTRÁLIA) 

NARROWNECK 
(AUSTRÁLIA) 

PRATTE´S  * 
(EUA) 

MT. 
MAUNGANUI 
(NOVA 
ZELÂNDIA) 

DATA DE 
CONSTRUÇÃO 

Fevereiro a 
dezembro 1999 

Agosto 1999 a 
dezembro 2000 

2001 Novembro 2005 
a abril 2008 

CUSTO (EM R$) 2.254.000,00 3.900.000,00 680.800,00 1.483.500,00 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Melhora do surfe Proteção 
costeira e 
melhora do surfe 

Melhora do surfe Melhora do surfe 

MATERIAL Blocos de 
granito 

Geo contentores 
preenchidos por 
areia 

Geotêxtil 
preenchidos por 
areia 

Geo contentores 
preenchidos por 
areia 

DIMENSÕES 140mx70m 
500

  
m

3
 

400mx200 
70.000m

3
 

1600m
3
 6500m

3
 

EFEITO PARA 
PROTEÇÃO 
COSTEIRA 

Não aplicável Possivelmente 
efetivo 

Não aplicável Não aplicável 

MELHORA DO 
SURFE SEGUNDO 
MONITORAMENTO 

Melhora igual ou 
superior a 
prevista 

Houve melhora,   
porém somente 
em condições 
ideais 

Fraco, recife não 
atingiu seus 
objetivos 

Não disponível 

MELHORA DO 
SURFE SEGUNDO 
OPINIÃO PÚBLICA 

  Controversas, 
predominam 
opiniões 
favoráveis 

 Controversas, 
predominam 
opiniões 
desfavoráveis 

 Unanimidade 
quanto ao 
fracasso do 
recife 

 Controversas, 
predominam 
opiniões 
desfavoráveis 

EFEITOS NA 
BIODIVERSIDADE 

Não disponível Possível 
incremento da 
produtividade 
local 

Não disponível Não disponível 

AVALIAÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS 
ECONÔMICOS 
PÓS-
CONSTRUÇÃO 

Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível 

PROCESSO 
PARTICIPATIVO 

Dados técnicos 
sobre o projeto 
foram 
disponibilizados 
à comunidade 

Foi realizada 
consulta pública 
e dados sobre o 
projeto foram 
divulgados 

Não disponível Consulta das 
partes 
consideradas 
impactadas pela 
implementação 
do RAM 

 

 

A literatura existente sobre os RAM é relativamente recente e ainda muito 

limitada, já que o primeiro recife multifuncional está completando apenas uma 

década, tendo sido construído em 1999 em Perth, Austrália. Sendo assim, a busca 

de informações na Internet (e.g. fóruns de discussão, jornais e sítios de associações 

de surfe da Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos) foi a única maneira 

encontrada de avaliar independentemente (ainda que qualitativamente) a percepção 
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pública e comparar o desempenho dos RAM existentes atualmente (SIMIONI & 

ESTEVES, 2010). 

Os RAM desde que projetado cientificamente (modelagem matemática, 

simulação de ondas, batimetria, estudo meteorológico, entre outros),  podem atuar 

como uma obra de proteção costeira, pois dissipam a energia das ondas que 

chegam à costa reduzindo o transporte longitudinal e promovendo a deposição de 

sedimentos na praia adjacente. 

Pode-se imaginar também que por invocar o múltiplo uso de uma área 

costeira atrairá um maior numero de turistas e aumentará potencialmente a 

demanda socioeconômica da região.  

Os Recifes  Artificiais  Multifuncionais  (RAM) representam um novo 

conceito de engenharia costeira que  tem  o  objetivo  de  propiciar  múltiplos  usos  

e beneficiar um maior número de usuários potenciais. Alega-se que os RAM podem 

melhorar a qualidade das ondas para o surfe, promover proteção costeira, criar  

espaços  para  mergulho  e  outros  esportes aquáticos, bem como aumentar a 

biodiversidade local, trazendo assim valor econômico agregado através do turismo,  

tornando  o  empreendimento  auto-sustentável (Ten Voorde et al., 2009; Hiliau & 

Phillips, 2003; Mead & Black, 2002) A  idéia  de  multifuncionalidades  em  obras  de 

engenharia  costeira  tem  boa  ressonância  nos princípios de gestão costeira 

integrada e, ao promover o  surfe,  os  RAM  têm  grande  apelo  público, 

principalmente aos praticantes do esporte e aos que vêem  o surfe como uma 

atividade econômica a ser explorada.  

Por conjugação de vários fenômenos que ocorrem em condições de águas 

pouco profundas, estas estruturas os RAMs são construções submersas que 

promovem a generalidade das atividades atribuídas aos recifes artificiais clássicos e 

fornecem, complementarmente, uma proteção indireta através da redução das 

cargas hidrodinâmicas para níveis adequados à manutenção do equilíbrio dinâmico 

da costa. Para atingir este objetivo, os RAMs são concebidos de forma a permitirem 

a transmissão de uma determinada quantidade de energia por rebentação das 

ondas no delta da estrutura e dissipação de energia sobre a crista, em condições de 

água pouco profunda.  

Segundo os criadores dos recifes multifuncionais artificiais (MEAD & 

BLACK, 2002), os potenciais benefícios gerados pelos RAM são: 

a) Melhores condições de ondas para o surfe; 
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b) Aumento da biodiversidade e biomassa de organismos marinhos pela criação 

de habitats; 

c)  Proteção costeira através do aumento da largura da praia adjacente ao RAM;  

d) Benefícios econômicos através do aumento do turismo e da pesca; 

e) Reduzir a carga energética do escoamento sobre a costa através de uma 

série de processos e transformações das ondas que ocorrem sobre a 

estrutura; 

f) Criar células de circulação de correntes por trás do delta da estrutura, 

podendo causar acumulação de sedimentos na orla costeira;  

g) Regular a ação das ondas por efeitos combinados de refração e difração. 

 

 

3.5.7 Estudo para proteção da costa portuguesa usando estruturas submersas   

 

 

O problema de erosão que afeta a costa pode ser combatido através de 

estruturas geotêxtis, segundo Carmo et al., (2008) que estudou os casos ocorrência 

de erosão na costa portuguesa nas localidades de Espinho, Esmoriz,  Praia de Mira 

e ainda a zona entre a Figueira da Foz e Leirosa. Este autor relata que nestes casos 

tem sido implementadas soluções baseadas em alimentações artificiais com areias 

provenientes de locais próximos, medidas estas que de acordo com ele se têm 

revelado pouco eficazes.  

Segundo o autor, a solução deve ser a construção de núcleos de proteção 

submersos com utilização de geocontentores e geotubos. Sugere também que esta 

medida seria frutífera já que traria vantagens ao nível da biodiversidade, dos 

desportos náuticos e do turismo. Como ressalvou Carmo et al., (2008), o projeto tem 

assim como objetivo desenvolver estruturas submersas e que significam um “novo 

conceito de engenharia” da qual beneficia um “grande número” de envolvidos. Entre 

as potencialidades que podem resultar destacam-se: a melhoria ao nível da 

qualidade das ondas para a prática de surf e o aumento da biodiversidade local o 

que, no seu conjunto, traria importantes vantagens econômicas às populações.  

Os estudos realizados por Carmo et al (2008) pretendem servir de base à 

implantação de possíveis recifes artificiais em trechos da região centro da costa 

portuguesa particularmente sensíveis. Assim, partindo de uma geometria simples do 
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recife, um delta simétrico, resumem-se, neste trabalho, os estudos realizados até ao 

momento para a definição da geometria do recife, concretamente para a definição 

das suas dimensões em planta e em perfil. Conforme figuras (32, 33, 34 e 35). 

A escolha da geometria de um recife multifuncional, isto é, de uma estrutura 

que cumpra simultaneamente a função de proteger a costa e de melhorar as 

condições de surfe nas proximidades da sua zona de implantação, está relacionada 

globalmente com o valor do ângulo de rebentação (peel angle). A determinação do 

valor do ângulo de rebentação é função das características da onda de projeto. Por 

exemplo, quanto maior for o valor da altura de onda menor será o valor do ângulo de 

rebentação, já que a onda rebenta antes e, conseqüentemente, refrata menos. 

Outro aspecto determinante no dimensionamento do recife é a escolha do 

nível dos utilizadores: amadores, profissionais, etc. Neste estudo atém-se em 

condições de surf para surfistas amadores.  

A cota de coroamento do recife é determinada por dois aspectos principais: 

deve ser suficientemente elevada para que a onda de projeto rebente sobre o recife 

e deve ser suficientemente profunda para não pôr em risco a segurança dos 

surfistas. O primeiro aspecto está relacionado com a altura da onda de projeto e com 

a profundidade de rebentação. Assim, considerando que a altura de rebentação, Hb, 

igual a 1,3h (TEN VOODER et al., 2008), onde h é a profundidade, para Hb = 2,0m 

obtém-se uma profundidade aproximada para o recife de 1,5m. al. (2008), isto 

implica que o tipo de rebentação deve ser mergulhante (ou progressiva) e os valores 

do ângulo de rebentação devem ser superiores a 40º. Na Figura 31 apresentam-se, 

de forma esquemática, as geometrias de base do estudo no processo de rebentação 

da onda. 



35 
 

 

FIGURA 31 – PROCESSO DE REBENTAÇÃO 
 

 

FIGURA 32 - EFEITOS DE PROPAGAÇÃO, EMPOLAMENTO E ROTAÇÃO DA ONDA 

 

 

FIGURA 33 -  ÂNGULO DE ATAQUE, REBENTAÇÃO MERGULHANTE (‘PLUNGIN’) 
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FIGURA 34 -  RECIFE ARTIFICIAL MULTIFUNCIONAL - LINHA DE COSTA 
ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 -  PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS FÍSICA DA ESTRUTURA 
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FIGURA 36 -  FORMATO DE RECIFE EM GEOTÊXTIL 
FONTE: http://www.tanapraia.com.br/detalhes.aspx?CON_Id=566 
 

 

 

3.5.8 Contenções marinhas no Brasil 

 

No Brasil várias técnicas de contenção da erosão marinha já vêm sendo 

implementadas com resultados muitas vezes satisfatórios e outras vezes ineficazes.  

No estado de Santa Catarina no município de Piçarras no ano de 1999, para 

conter o processo de erosão marítima provocado pelas ressacas foi utilizado a 

reposição de sedimentos através do processo de engordamento da praia. Dragou-se 

do mar cerca 800 mil m³ de areia tendo um gasto aproximado de R$ 3,5 milhões, 

nove anos depois, em 2008, Piçarras enfrenta novamente problemas com a erosão 

de sua praia. A orla recebeu aterro emergencial de cerca de 144 mil m³ de areia 

tendo um custo de aproximadamente R$ 2,5 milhões, pouco depois de um ano, boa 

parte da areia já foi levada pelas correntes marítimas em ritmo acelerado (figura 37). 

Um novo projeto, nos moldes do realizado em 1999 já está em andamento, que 

provavelmente  os resultados serão os mesmos.  

 

http://www.tanapraia.com.br/detalhes.aspx?CON_Id=566
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FIGURA 37 - EM PIÇARRAS (SC), PRAIAS ENGOLIDAS PELAS ONDAS 
FONTE: JULIA REID/UNIVALI (1998). 
 

 

3.5.9 Primeiro Processo de Recuperação da Orla Matinhos 

 

Na década de 80 o fenômeno da erosão marinha se acentuava, com 

sucessivas ressacas que destruíam continuamente a orla marinha da Praia Brava no 

trecho do Pico (início da Praia Brava) até o rio Guarituba (canal entre Matinhos e 

Caiobá).  

Neste período, A contenção da erosão marítima provocada pelas ressacas 

foi realizada utilizando sistemas de gabiões e enrocamentos (figura 38 e 39). Nesse 

sentido, o primeiro processo de recuperação da orla concluído no início da década 

de 80, foi a construção de gabiões ao longo da praia, o que se demonstrou eficaz 

somente na Praia Mansa, permanecendo até hoje com uma faixa considerável de 

areia.  

Destaca-se que a Praia Mansa difere da Praia Brava de Matinhos, pois é 

protegida pela ilha do farol, por um banco de areia localizado próximo a essa ilha e 

por um molhe (longa e estreita estrutura que se estende em direção ao mar 

funcionando como um quebra mar) que dissipa a energia das ondas. 

No trecho da Praia Brava ao norte do Morro do Boi entre o Pico e o rio 

Guarituba, o mar é aberto e sem proteção e o arco praial foi tomado pela Avenida 

Atlântica que liga Matinhos à Caiobá e pelas construções, portanto o mar avança 

diretamente sobre essa área provocando sua deterioração. Segundo Bessa Jr. 

(2003) “deve-se levar em conta que a construção de obras de contenção na década 

de 80, nesta porção, causou a artificialização da posição de linha de costa para os 
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anos seguintes, não permitindo que a praia retomasse seu perfil de equilíbrio por 

uma extensão de 1370 m (43% de toda a praia).” 

Nessa mesma década foram criadas, no rio Guarituba, guias correntes em 

gabiões na saída do canal visando a redução das perdas de areia provocadas pelas 

suas alterações de curso. Foram criados muros de proteção para a Avenida 

Atlântica, bem como espigões ligando a proteção perpendicularmente mar. Na figura 

38 é possível observar os espigões localizados na areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
FIGURA 38  - ESPIGÕES, praia Brava em Caiobá, decada de 80. 
FONTE: http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm 

 

 

Verificou-se que tanto no rio Guarituba funcionando como guia corrente, como 

na contenção, os espigões não funcionaram nesse trecho da Praia Brava, pois o mar 

retirou areia da base fazendo-os desaparecerem por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 39 – GABIÕES NA PRAIA MANSA EM 1981 
FONTE: http://www.netpar.com.br/lindroth/mansapo2.htm 
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FIGURA 40  - PRAIA DE CAIOBÁ EM 1983.  
AS SETAS VERMELHAS INDICAM GABIÕES JÁ SOTERRADOS, TENTATIVA DE 
RECUPERAÇÃO DA FAIXA DE AREIA. 
FONTE: http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm 

 
 

 
FIGURA 41 – VISTA PARA O SUL DA PRAIA BRAVA DE CAIOBÁ MOSTRANDO MUROS E 
ESPIGÕES DE GABIÕES DESTRUÍDOS PELAS ONDAS. 
 FONTE: BESSA JR, (2003) 

 
 

As soluções aplicadas não resolveram definitivamente a situação. Recursos 

públicos foram e ainda são utilizados em soluções mitigadoras do problema. Com 

este estudo, será analisado o processo a ser empregado no engordamento 

(proposto pelos governos estadual e federal) do trecho da Praia Brava e propor uma 

http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm
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solução eficiente como a criação de RAMs (Recifes Artificiais Multifuncinais) usando 

Geocontentores conforme as figuras 42 e 43 evitando com que mais recursos sejam 

gastos em manutenções de projetos mal sucedidos. Além disto, o processo inovador 

a ser empregado traz benefícios sociais, econômicos e ecológicos para a cidade, 

bem como para as cidades adjacentes. 

De fato, uma das muitas vantagens desta tecnologia é que a praia erodida 

pode ser recriada com a sua inclinação original, isto é melhora muitas vezes a 

estética do local. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 42 – TUBOS DE GEOSSINTETICO PREENCHIDO COM AREIA 
FONTE: http://www.tencate.com 
 

  
FIGURA: 43 – TUBOS DE GEOSSINTETICO PREENCHIDO COM AREIA. 
FONTE: http://www.tencate.com  

http://www.tencate.com/
http://www.tencate.com/
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

 

O Estudo foi desenvolvido no município de Matinhos no estado do Paraná o 

qual vem sofrendo ao longo do tempo um processo acelerado e desordenado de 

urbanização, proveniente da especulação imobiliária, um turismo caótico e 

exploração ilegal dos recursos naturais. No município de Matinhos, a ocupação da 

faixa litorânea exerceu papel fundamental na degradação da vegetação, 

ocasionando a erosão costeira. Segundo Angulo (2000), as edificações ali 

construídas muito próximas à praia, não possibilitam o desenvolvimento de um novo 

perfil que consiga restabelecer seu equilíbrio dinâmico. A evolução natural da linha 

de costa não deve ser motivo para intervenção antrópica, pois existe o risco de 

modificar seu desenvolvimento e provocar sérios problemas de erosão costeira, 

sendo os efeitos considerados mais graves em trechos restritos localizados em 

áreas urbanizadas. Localizado ao norte da baía de Guaratuba, o arco praial Caiobá - 

Praia Brava, no município de Matinhos, mede aproximadamente 3 km (FIGURAS 44, 

45 e 46).  
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FIGURA 44 - ÁREA DE ESTUDO: (A) MAPA DA AMÉRICA DO SUL; (B) MAPA DO LITORAL DO 
PARANÁ; (C) ARCO PRAIAL CAIOBÁ – PRAIA BRAVA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS – PR; (D) 
ÁREA DE INTERESSE NO EXTREMO NORTE DA PRAIA BRAVA DE MATINHOS 
FONTE: GOOGLE EARTH ® - GANDOR, 2005. 
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FIGURA 45 - FOTO ARCO PRAIAL ENTRE PICO E O CANAL GUARITUBA (2011). 
FONTE: GOOGLE EARTH ®. 

 
 

 

FIGURA 46 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.  
FONTE: <http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/file/projeto_orla/matinhos.pdf> p. 11. 

 
 
 
 
 

 

http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Projeto_Orla/Matinhos.pdf


45 
 

4.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
 

 

 Buscou-se trabalho e literatura sobre RAM (Recifes Artificiais Multifuncionais); 

 Analisaram-se trabalhos já efetuados como os gabiões e pequenos espigões 

em gabião, para acelerar a deposição de areia na praia, bem como guia - 

corrente em gabiões na saída do canal, para reduzir as perdas de areia 

provocadas pelas suas alterações de curso; 

 Analisou-se o novo projeto elaborado pelos órgãos públicos para a 

recuperação da orla marítima de Matinhos com o engordamento da praia. 

Mostrando a precariedade de estudos na sua elaboração; 

 Buscou-se literaturas  artigos e trabalhos existentes; 

 Consultou-se páginas disponíveis na internet através de programas de busca; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



46 
 

 

4.3 ROTEIRO METODOLÓGICO 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com as pesquisas e estudos realizados por Gandor (2005),  

“Controle de Erosão em Praias Arenosas pelo Método de Recifes Submersos: Praia 

Brava de Matinhos – PR.” Estudo esse abrangendo a área em questão, o controle 

da erosão seria a criação de RAM, partindo da simulação  e modelagem de ondas, 

verificação da batimetria e elaboração de modelos numéricos, onde poder-se-ia 

conceber um modelo de RAM para a área em estudo, pesquisado-se dimensões, 

formato, orientação e ainda o cálculo da saliência, conforme pode ser verificado nos 

gráficos da figura 47 e figura 48 abaixo. 

 

 

 

FIGURA 47 - DESENHO ESQUEMÁTICO: REPRESENTANDO AS DIMENSÕES OBTIDAS 
ATRAVÉS DE METODOLOGIA PROPOSTA POR BLACK E ANDREWS (2001) PARA O RAM DE 
MATINHOS. 
FONTE:  GANDOR, (2005). 
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FIGURA 48 - POSSÍVEL FORMATO E DIMENSÕES TEÓRICAS DA SALIÊNCIA FORMADA NA 
COSTA PELO RAM: DE ACORDO COM BLACK E ANDREWS (2001).  
FONTE: GANDOR, (2005) 

 

 

Naturalmente que para a implementação de estruturas deste tipo é 

essencial diagnosticar, planejar, gerir e avaliar de forma integrada a zona costeira. 

Um programa de investimentos na zona costeira deve contemplar necessariamente 

aspectos relativos à proteção, como objetivo central, mas numa perspectiva 

integradora de valorização e desenvolvimento, ou seja, não contemplando simples 

remendos, ou obras isoladas, mas antes promovendo a atratividade através da 

instalação generalizada de adequados equipamentos com multifuncionalidades. 

Tendo em vista que os RAMs são uma inovação que está no mercado a 

menos de 10 anos, foram necessários para validar seu funcionamento vários 

estudos de casos como o já citado (referencial teórico) na costa Oeste de Portugal.  

O trecho da Praia Brava entre Matinhos e Caioba iniciando na ponta da 

pedra (pico) em Matinhos ate o rio Guarituba antes da especulação imobiliária e da 

intensificação das edificações as quais avançaram na área de dunas e restingas, 

tinha um raio praial que mantinha o equilíbrio da deposição de areia e a retirada da 

mesma pelo mar conforme Figura 49. 
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FIGURA 49 -  MATINHOS EM 1949. A AVENIDA BEIRA MAR QUE LIGAVA MATINHOS A CAIOBA 
NA DÉCADA DE 40. 
FONTE: BIGARELLA 1991. 

 

 

5.1 LOCAÇÃO ERRÔNEA DA AVENIDA BEIRA MAR  
 

 

A especulação imobiliária forçou a mudança da avenida beira mar colocando-

a sobre as dunas e área de restingas, com isso, provocou um total desequilíbrio na 

movimentação de areia produzido pelo mar. Nas ressacas produzidas pelas 

tempestades tropicais, o mar avança destruindo as obras existentes na região de 

dunas e restingas. 

A Avenida Beira Mar (Avenida Atlântica) localizava-se onde hoje existe 

apenas um trecho denominado João Inácio Freire. A uma distância aproximada 

de150m da praia (Figura50 e 51).  
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FIGURA 50 -  VISTA ATUAL DA AVENIDA ATLÂNTICA  
FONTE: O autor (2011).  

 

 

FIGURA 51 – VISTA ATUAL AVENIDA ATLÂNTICA COM EDIFICAÇÔES 
FONTE: O autor (2011).   
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 Com base em Lindroth (1982, p. 22): “As  as construções dos primeiros 

edifícios, aconteceram em 1960, a partir daí, iniciou-se um processo de 

verticalização que se acentuou nas décadas posteriores”. 

 Dessa forma, os edifícios tinham no máximo quatro andares, mas duas 

construções dessas foram exceções: os edifícios Caiobá, com 16 andares e Itamar, 

com 13. Esses dois foram, por mais de dez anos, os prédios mais altos. Foi   nessa 

época, a construção da Avenida Atlântica, interligando toda a orla de Caiobá ao 

centro da sede urbana. A construção desta via deu-se em sua maior parte sobre as 

dunas. Sabe-se, através de estudos realizados pelo governo do estado, que o 

adequado seria obedecer a uma distância de 200 m (citado anteriormente), 

respeitando os ciclos naturais de variação da linha da costa originados pela 

movimentação das marés, pela dinâmica de sedimentação nas praias, pelos ventos 

e por outros fatores. A intensa ocupação resultou, também, na descarga das águas 

das chuvas na praia (LINDROFH, 1982).  

 Lindroth (1982), explica que o sistema de descarga das águas pluviais era 

inadequado. Uma vez que, em épocas de maior precipitação pluvial, como no verão 

e no outono, a água passava a ser despejada em grande quantidade e grande 

velocidade em pontos concentrados na praia, provocando o rebaixamento do seu 

nível e permitindo que o mar avançasse em direção às ruas.  

 Deve-se considerar, ainda, o fato de que o crescente número de edificações 

e a pavimentação de ruas diminuíram a capacidade de absorção da água pelo solo. 

Os problemas de erosão costeira se agravaram com o passar dos anos e persistem 

até os dias de hoje. 

 Perri et al., (2006), lembram que “o processo de erosão costeira tem retro-

alimentação positiva, ou seja, uma vez iniciado tende a crescer e é de difícil 

reversão”. 
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FIGURA 52 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE 1979 E 1982 FEITOS POR LINDROTH DA 
CONSTRUÇÃO DA AV.  ATLÂNTICA  
FONTE: http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm) 

 

  

FIGURA 53 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA AVENIDA ATLÂNTICA NOS ANOS DE 1985 E 
1986 
FONTE:<http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm>.  

 

A Avenida Atlântica consolidou o padrão de ocupação similar a várias outras 

cidades costeiras do Brasil, ou seja, a ocupação desordenada do solo em áreas de 

marinha e muito próximas ou sobre a linha da costa, se observarmos a figura 54 

podemos verificar a posição da linha de costa de 1930 e compará-la com a 

ocupação da mesma em 1988, onde mostra o avanço da Av. Beira Mar sobre o arco 

praial.  

http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm
http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm
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FIGURA 54 – IMAGENS DO ARCO PRAIAL DE MATINHOS NA DECADA DE 80 E NA DÉCADA DE 
30. 
FONTE: BIGARELLA, (1991) 

 

 

5.2 PRIMEIROS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA 

 

Após a destruição das dunas para a construção da Av. Beira Mar começou o 

processo erosivo nessa região da Praia Brava e para mitigar o problema iniciou-se o 

processo de contenção com o uso de gabiões. De maneira geral esse processo 

construtivo funciona bem, aderindo-se ao meio ao qual está inserido, mas talvez por 

inadequabilidade do material usado ou pela forma imperfeita de colocação das 

rochas observou-se um aumento de ratazanas nessa região as quais usavam esses 

espaços como abrigo. Com o tempo também os arames foram se rompendo devido 

a oxidação e  soltando as rochas, ficando expostos ou parcialmente soterrados 
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transformando-se em num perigo para as pessoas que caminhavam pela areia ou 

adentravam o mar. Conforme figuras 55, 56, 57 e 58. 

Além dos gabiões que faziam a contenção do calçadão da Av. Beira Mar, 

existiam também os contrafortes que funcionam como contenções e que são 

montagens de células de rochas construídas perpendicularmente ao mar 

denominados espigões, esses espigões formavam uma barreira de pedaços de 

rochas distanciados de aproximadamente 50 m tornando-se impossível caminhar 

pela praia. 

 
FIGURA 55 – PONTA DE ARAME DE GABIÃO EXPOSTA NA AREIA 
FONTE: O autor (2011).  
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FIGURA 56 – TELA DE GABIÃO DESTRUÍDO, EXPONDO AS ROCHAS E 
PONTAS DE ARAME NA PRAIA BRAVA DE  MATINHOS EM 2011. 
FONTE: O autor (2011).  
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FIGURA 57 - ARAMES EXPOSTOS DOS ESPIGÕES SOTERRADOS (P). 
FONTE: O autor (2011).  

 

 

  

 
FIGURA 58 – REGISTRO DA DESTRUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO NA PRAIA 
BRAVA DE MATINHOS 
FONTE: O autor (2011).  

 

 

Não solucionado o problema da erosão marítima com gabiões a 

administração local tentou de forma paliativa conter a erosão colocando rochas de 
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diversos tamanhos transformando a orla em uma barreira intransponível com difícil 

acesso à praia. Conforme a figura 66. 

Nas Figuras 59, 60, 61, 62 e 63 podem ser observadas imagens dos efeitos 

da erosão existente na praia em estudo. 

 

  

FIGURA 59 – DEGRADAÇÃO DA PRAIA BRAVA DE MATINHOS, PR.  
FONTE: O autor (2011).  

 

  

FIGURA 60 – EROSÃO PERTO DO POSTO 
SALVA-VIDAS 
FONTE: O autor (2011) 

FIGURA 61 - EROSÃO NA PRAIA BRAVA EM 
FRENTE AO SESC.                                                             
FONTE: O autor (2011). 
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FIGURA 62 – EROSÃO EM TODA PRAIA. 
FONTE: O autor (2011) 

FIGURA 63 – DESEMBOCADURA DA ÁGUA 
PLUVIAL NA PRAIA 
FONTE: O autor (2011) 

           
 

5.3 PROJETO EM EXECUÇÃO 
 

 

Após inúmeras tentativas de solução do problema das ressacas na Praia 

Brava os governos Estadual e Federal uniram-se para a realização de um novo 

projeto. O qual prevê a reposição de sedimentos arenosos (engordamento), 

construção de esporões e criação de guias correntes. Um esquema do projeto pode 

ser visualizado na figura 64. 
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FIGURA 64-  PROJETO DA ORLA MATINHOS  
FONTE: PUBLICADO NA GAZETA DO POVO, (2011) 

 

 

Uma das justificativas para a construção dos guias-correntes do canal 

Guarituba da Avenida Paraná, em Caiobá é o lançamento das águas contaminadas 

por esgotos do canal mais longe no mar. 

Os guias-correntes deverão diminuir a contaminação da areia da praia 

devido a que fixarão o fluxo das águas do canal, evitando que se espalhem sobre a 

areia. A criação dos mesmos exigirá um grande volume de rochas que serão 

transportadas por muitos caminhões comprometendo a pavimentação das ruas da 

cidade de Matinhos. Segundo o empreendedor, haverá 26 caminhões operando, 

com um ciclo de viagem estimado em 2 horas e meia, com um intervalo de cerca de 

6 minutos entre a saída de um caminhão e outro, e com uma capacidade de carga 

de 6m³. Isto, programado para jornadas de 8 horas, 5 dias por semana. Estes 

números supõem que na maior parte do tempo passarão caminhões 20 vezes por 

hora (10 de ida e 10 de volta), de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, com uma 

freqüência de 1 caminhão passando a cada 3 minutos, contando os dois sentidos. 

Em relação ao tempo total necessário para transladar esse volume de pedra, nesse 
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regime, os cálculos estimam mais de 11 meses, o que é contraditório com o tempo 

total de 10 meses das obras informado pelo empreendedor. 

As rochas a serem empregadas serão obtidas em outros locais fora do 

município e para tanto, supõe-se que o trajeto dos caminhões será pela PR-508 e 

que, para chegar a beira-mar, deverão atravessar a área urbana do município. O 

empreendedor não informou ter um trajeto planejado nesse sentido. 

A freqüência dos caminhões por hora, o período exigido para transladar todo 

o volume de pedra necessário, e o fato de circular pela PR-508 e atravessar a área 

urbana. Implicam numa série de impactos para a cidade e a população. Também 

haverá translado de outros matérias e equipamentos inclusive pesados, mas o 

empreendedor não detalhou o tipo volume regime dos mesmos.  

Haverá, portanto uma maior frequência de caminhões transportando 

materiais e equipamentos para a obra o que implicará em aumento do tempo de 

realização da obra. A intensificação do uso deste tipo de transporte, a quantidade, a 

intensidade e os trajetos a serem utilizados implicam em uma serie de impactos 

negativos ao meio socioeconômico. (RIMA, 2010). 

Em termos comparativos o transtorno causado pelo trafego intenso de 

caminhões e o fato de que um grande volume de rochas a praia será  lançado no 

mar poderia ser evitado se fosse adotada a aplicação de tubos de geotêxtil 

preenchidos com areia obtidas no próprio local. 

Além das ações previamente citadas pretende-se também a realização da  

alimentação artificial ou engorda da praia compreendendo o trecho estudado do pico 

da Praia Brava ate o canal Guarituba a qual utilizará na reposição aproximadamente 

250 mil m³ de areia. 

Assim, a areia a ser utilizada a princípio será proveniente da dragagem do 

Canal da Galheta em Paranaguá o que parece ser uma opção bastante plausível em 

vários aspectos.  

Primeiramente deve-se considerar que os impactos ambientais para a 

obtenção da areia iriam ocorrer de qualquer modo, devido à necessidade de manter 

o canal propício a navegação. Ademais, a areia descartada nas áreas de despejo, 

seria utilizada para recuperar outra área, considerado-se assim esse ultimo processo 

como uma reciclagem da areia.  
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Outro aspecto importante é que a areia retirada do canal faz parte da areia 

do sistema de transporte de sedimentos de praias e deltas de maré que mantém, ou 

pelo menos mantinha, as praias e deltas em equilíbrio dinâmico.  

Deve ser considerado, ainda, que uma das preocupações mais freqüentes 

quando é feito o uso para outros fins do material dragado em portos, é a 

possibilidade de contaminação dos sedimentos.  

 

5.3.1 Jazida da Barra Guaratuba 

 

Outra possibilidade seria a retirada da areia da jazida da barra de 

Guaratuba. Extrair areia da barra implica em retirar areia do próprio sistema costeiro. 

Isto aumenta o risco de modificações indesejadas nos sistema costeiro, tais como 

erosão ou assoreamento na barra ou nas praias próximas. Para se extrair areia do 

dinâmico sistema costeiro seria necessária a realização de modelagens precisas da 

dinâmica de ondas e correntes e do transporte de sedimentos ao longo das praias e 

da barra. Contudo, estes modelos demandam dados precisos de ondas, correntes, 

batimetria e de caracterização de sedimentos. Estes dados não estão disponíveis 

em número suficiente na área e também no caso de obtenção dos mesmos em 

campo possuem custos relativamente elevados e demandam um tempo para sua 

obtenção.  

 

5.3.2 Plataforma interna 

 

 Outra opção seria a areia da plataforma interna. Essa areia não faz parte do 

sistema praial, ela foi depositada na plataforma em condições diferentes das atuais, 

provavelmente quando o mar tinha nível inferior ao atual há alguns milhares de 

anos. A extração de areia da plataforma interna tem a vantagem de retirar areia do 

outro sistema costeiro e incorporá-lo ao sistema praial. Ou seja, se acrescenta areia 

ao sistema praial. Ademais, as areias da plataforma são geralmente livres de 

contaminantes, devido ao alto poder de diluição do mar deste modo, conjuntamente 

com as areias de dragagem não contaminadas, é a melhor alternativa ambiental de 

jazida para engorda de praia. 
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5.3.3 Volume de areia 

 

A alimentação proposta no trecho entre o pico e o canal Guarituba é de 

aproximadamente 250 mil m³ de areia. Este volume foi definido pelos projetistas 

para obter um aumento da largura da praia de 50 a 80 m ao longo da área do 

projeto. A princípio este é um aumento apropriado da largura da praia para fins 

turísticos. Ademais, são valores similares aos utilizados em outras obras de engorda 

no Brasil e no mundo. 

Como se trata da primeira engorda deste tipo a ser realizada na área e não 

há dados suficientes que permitam avaliar com segurança a durabilidade da obra, 

torna-se difícil avaliar se o volume proposto é adequado ou não antes da 

implantação da obra. O monitoramento do volume praial possibilitará medir as 

perdas de areia e conseqüentemente definir com maior segurança os volumes 

adequados para garantir a durabilidade desejada. 

 

5.3.4 Disposição de areia na praia 

 

Com relação á disposição de areia na praia existe dois modos principais. Um 

é o lançamento na parte submersa da praia e outro na parte emersa. 

O lançamento na parte submersa implica que a areia será redistribuída pelas 

ondas e correntes. Ele pode ter custo menor que o lançamento na parte emersa, 

mas aumenta a incerteza sobre o resultado final da obra, que é, principalmente, 

aumentar a parte emersa da praia, sobretudo em áreas onde não há conhecimento 

detalhado do clima de ondas e correntes e do transporte de sedimentos. Ademais, 

pode demorar meses ou anos para que a areia seja transportada para a parte 

emersa da praia. Observa-se ainda, que esse método de lançamento de sedimentos 

arenosos na parte submersa da praia já fora executado na praia mansa de Matinhos 

e não dera resultado algum.  

A disposição de areia na parte emersa da praia, que é a opção escolhida 

pelo empreendedor, é mais segura quanto á obtenção do perfil de praia emerso 

desejado. Ademais, a redistribuição da areia com maquinas na parte emersa da 

praia é uma operação relativamente simples e rápida que facilita a obtenção dos 

perfis de praia desejados (RIMA, 2010). 
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Como se observou no RIMA existem muitas lacunas que deixam a desejar, 

pois os estudos e os modelos matemáticos que deveriam ter sido feitos não estão 

completos, isso cria o problema de não saber a durabilidade da obra. 

Apos analisar todas as tentativas de solucionar os problemas da erosão na 

Praia Brava de Matinhos optou-se por aprofundar os estudos na possibilidade de 

aplicação de Recifes Artificiais Multifuncionais e de proceder a contenção da Av. 

Atlântica com tubos de Geotêxtil preenchido com areia e posterior engorda da praia. 

Estudos pioneiros na contenção marítima indicam o uso do geotextil por 

considerarem que esta é a forma mais econômica e ecologicamente adequada para 

a solução permanente do problema, seja ele usado como contenção da orla 

marítima ou como recifes  artificiais submersos. 

Segundo Kerry Black (2001) idealizador e pesquisador dos RAMs, falta o 

interesse efetivo dos tomadores de decisão para concretizar o projeto e também a 

participação efetiva da comunidade do surfe, que para Black, possui primordial  

importância em sua realização. Kerry Black salienta que o Brasil é um dos locais 

mais propícios do mundo para se obter um recife artificial para o surfe e proteção 

costeira. Isto devido à alta energia de ondas provenientes de sul e nordeste que 

chegam a costa brasileira, além dos poucos pointbreaks existentes no país. Black 

salienta ainda que, a existência de um número maior de pointbreaks (no caso recifes 

para o surfe) resultaria em mais competidores aptos a ganhar o campeonato mundial 

(WCT). 

O processo em andamento de engorda do trecho  da praia Brava de 

Matinhos provocara um transtorno devido a movimentação  de caminhões 

transportando centenas de m³ de rochas, mudando totalmente o visual da praia com 

a criação de guias correntes e molhes para quebra de energia das ondas. A solução 

apresentada fazendo uso dos RAMs, alem de ter  um custo relativamente igual ao 

processo em andamento evitara o transtorno especificado acima, pois a jazida do 

material para o preenchimento dos geocontentores se encontram próximo do local 

de execução dos serviços. Os RAMs ficaram submersos evitando assim a poluição 

visual, mantendo a praia na sua condição natural. 

O custo total do processo de  engorda segundo o RIMA (2010), é de R$ 

16.000.000,00. A solução apresentada terá um custo dependendo do tamanho dos 

Recifes de aproximadamente $ 700.000,00 a $ 1.300.000,00 por recifes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

A implementação da tecnologia proposta poderá justificar-se como medida 

isolada quando se pretende tirar partido das diversas funcionalidades, mas justifica-

se claramente como medida complementar de proteção natural, dos sistemas dunar 

existente e, em geral, com elevada fragilidade ao longo da zona costeira. Esta 

tecnologia é igualmente adequada para efeitos de proteção de áreas mais 

degradadas, como medida eficaz de retenção e acumulação de areias, ou ainda 

como equipamentos complementares de diversão, lazer e mais-valias turísticas e 

ambientais. Em princípio, será igualmente uma boa aposta a instalação desta 

tecnologia nessa  área onde se justifica uma alimentação artificial com finalidades de 

retenção ou acumulação de areias. 

Aliando interesses e perspectivas complementares, a criação de incentivos à 

iniciativa privada, permitirá gerar parcerias público-privado, viabilizando a construção 

em série de estruturas deste tipo para os demais balneários do município. Reduzir-

se-ão deste modo os investimentos públicos e, simultaneamente, dotar-se-ão as 

zonas costeiras de equipamentos atrativos sob os pontos de vista turístico, 

econômico e ambiental. Nesta conformidade, parecem ser apropriadas formas de 

intervenção adequadamente planeadas e implementadas com multi-funcionalidades. 

É com este conjunto de multi-objetivos que se propõem soluções viáveis e 

suficientemente atrativas, nomeadamente: 

  

 Estruturas submersas ambientalmente amigáveis e 

promotoras de atividade turística; 

 Estruturas de defesa complementares de sistemas 

naturais de proteção; 

 Alternativas à alimentação artificial com finalidades de 

retenção ou acumulação de areias; 

 Possíveis alternativas a obras pesadas de engenharia;  

 Qualidade das ondas para a prática de surfe; 

 Contribuição para o aumento da biodiversidade; 

 Revitalização econômica através do turismo; 
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Portanto, poder-se-á concluir que os recifes artificiais multifuncionais (RAMs) 

resultarão mais simples, mais baratos e mais funcionais que as estruturas 

convencionais já construídas exclusivamente para efeitos de proteção. 

Observando-se as apresentações de Turner (2004) com as variações na 

largura da praia de Narrowneck e a ocorrência da rebentação das ondas sobre o 

recife artificial multifuncional, (propiciando a melhora das condições de surfe), 

verificando-se ainda um alargamento de 60-80 m na faixa de areia da praia, mostra 

que a solução proposta do RAM atendeu perfeitamente o propósito, solucionando de 

maneira efetiva o problema erosivo da área em questão. 

Tendo em vista que as condições de ondas de Narrowneck são parecidas 

com as da área de estudo na Praia Brava de Matinhos, observando ainda que o 

trabalho de Gandor, cujo propósito e o mesmo de Narrowneck (proteção costeira) 

advindo ainda como um bônus a melhora de ondas para o surfe, conclui-se que a 

aplicação do RAM na Praia Brava de Matinhos seria a solução ideal.  

O estudo de redução da erosão da Praia Brava de Matinhos da área  entre o 

pico (início da Praia Brava)  e o canal Guarituba entre Matinhos e Caiobá  estudada 

por Gandor foi realizada com sucesso segundo sua  simulação de ondas através de 

modelos matemáticos. Observando ainda que na Austrália o emprego desse método 

esta funcionando de maneira promissora criando as saliências (acumulo de areia)  

aumentando a área de sedimentos da praia. 

Após verificar através de pesquisa que os métodos empregados pelos 

governos estadual e municipal foram pouco eficientes, tendo em vista ainda que 

somente o engordamento da praia sem a diminuição da energia das ondas poderá 

não eliminar o problema da erosão marinha como aconteceu na praia de Piçarras – 

Santa Catarina. 

Conclui-se que a solução ideal seria a criação dos recifes artificiais, pois 

além de ser um processo já em estudo em diversos países e com aplicações em 

alguns deles seu monitoramento esta informando que essa solução inovadora esta 

dando resultado. 

As pesquisas mostram que a aplicação da técnica, embora já amplamente 

reconhecida, deveria ser precedida do seu estudo em áreas piloto para que fossem 

possíveis as adaptações às particularidades das diferentes áreas do litoral do 

Paraná antes da sua aplicação em larga escala. 
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Além da solução proposta, complementarmente, deveria ser feito um estudo 

para a desapropriação das áreas ocupadas irregularmente promovida pela 

especulação imobiliária. A solução que se apresenta como ideal seria o recuo da 

Avenida Beira Mar para onde hoje se encontra um trecho da Rua João Ignácio 

Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANGULO, R. J. As Praias do Paraná: Problemas Decorrentes de uma Ocupação 
Desordenada. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n. 99, p. 97-103, 
jul./dez. 2000. 
 
 
BIGARELLA. João José. Matinhos: Homem e Terra Reminiscências. Ed. 1991. 
 
BESSA JR., ODUVALDO. Interferência entre a ocupação urbana e a dinâmica 
natural no litoral sul do Paraná. Curitiba, 2003. 153p. Tese (Doutorado – 
Departamento de Geologia, UFPR) 
 
BLACK, k. 2004. Congresso brasileiro de  oceanografia Itajaí SC. Disponível em:  
marcosgandor.blogspot.com/feeds/posts/default.   
 
Blog MARCOS GANDOR. Disponível em: 
<http://marcosgandor.blogspot.com/2008/10/recifes-artificiais-para-o-surfe-um.html>. 
Acesso em: 20/07/2011. 
 
 
Características das obras de Gabiões, SMP, 2001. Disponível em: < 
http://www.smp.pt/Html/Gabioes/Gabioes1/gabioes1.htm>. Acesso em: 10/05/11.  
 
 
CARMO, J. A. et al Revista da Gestão Costeira Integrada, 2008.  10(1):3-5.   
 
 
CICIN-SAIN, B., KNECHT, R.W.  Integrated coastal and ocean management – 
concepts and practices. Washington: Island Press, 1998. 
 
 
Ciência da Terra. Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/bancos-de-
areia2.htm>. Acesso em: 20/03/2011.  
 
 
Gabião Caixa, Maccaferri, 2007. Disponível em: 
<http://www.maccaferri.com.br/pagina.php?pagina=97&idioma=>. Acesso em: 
28/04/2011. 
 
 
GANDOR, Marcos. P. L. Controle da erosão em praias arenosas pelo método de 
recifes submersos: Praia Brava de Matinhos – PR. UFPR, Pontal do Paraná, 2008. 
(dissertação). Disponível em: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/16416/1/Disserta%c3%a7%c3%a3
o%20-%20Marcos%20Gandor.pdf>. Acesso em: 30/03/2011. 
 
 

http://marcosgandor.blogspot.com/2008/10/recifes-artificiais-para-o-surfe-um.html
http://ciencia.hsw.uol.com.br/bancos-de-areia2.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/bancos-de-areia2.htm
http://www.maccaferri.com.br/pagina.php?pagina=97&idioma=
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/16416/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Marcos%20Gandor.pdf
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/16416/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Marcos%20Gandor.pdf


67 
 

GRAAF, J. V. Dune and Beach Erosion and Nourishment. Coastal Protection, 
Pilarczyk (ed.) Balkema, Rotterdam, 1990. 
 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Matinhos, 
Paraná, 2010. Disponível em: 
<http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_/index.php?uf=41>. Acesso em: 20/03/11.  
 
JACKSON, L. & CORBETT, B. (2007) – Review of existing multi-function artificial 
reefs. Australasian Conference on Coasts and Ports 2007, 6p. 
 
JORNAL A CABRA. Disponível em: 
<http://www.acabra.net/covers/9/Binder210.pdf>. Acesso em: 20/08/2011. 
 
 
LINDROTH, Guilherme. Praia Mansa de Caiobá: um modelo em recuperação e 
proteção contra a erosão marítima. Curitiba: EMOPAR, 1982. 
 
MEAD, S. & BLACK, K. (2002) – Multi-Purpose Reefs Provide Multiple Benefits – 
Amalgamating Coastal Protection, High-Quality Surfing Breaks and Ecological 
enhancement to Maximise User Benefits and Development Opportunities, Prepared 
for South Australian Spatial Information Council Conference. Holiday Inn 
Conference Centre,  Ventura,  California. Disponível em  : 
(http://www.asrltd.co.nz/downloads/Reefs/reef%20general/ShawMeadSASIC2Paper.
pdf) 
 
MECHTELD TEN VOORDE, Maria da Graça Neves, J.; Simão Antunes do Carmo / 
Estudos Preliminares da Geometria de um Recife Artificial para Proteção Costeira e 
para Prática de Surf na Costa Oeste  Portuguesa. Revista de Gestão Costeira 
Integrada 8(1):65-79 (2008).  
 
 
MUEHE,  D.,  (2006).  Erosion  in  the  brazilian  coastal zone:  an  overview.  
Journal  of   Coastal  Research,  SI 39 (Proceedings of  the 8th International 
Coastal Symposium): 43 - 48. Itajaí, SC, Brasil. 2006. Disponível em: 
<http://siaiacad09.univali.br/ics2004/ arquivos/07_dieter.pdf>. Acesso em: 20/03/11.  
 
 
PATTIARATCHI, C. (2003) – Performance of an artificial surfing reef: Cable Station 
Western Australia. Proceedings of the Sixth International Conference on Coastal 
and Port Engineering in Developing Countries (Colombo, Sri Lanka), 18p. 
 
 
Piçarras começa obras de recuperação da praia. A notícia Geral, Catarinense de 
Verdade, 16 de dezembro de 1998. Disponível em: 
<http://www1.an.com.br/1998/dez/16/0ger.htm. Acesso em: 20/06/2011.  
 
 

http://www.acabra.net/covers/9/Binder210.pdf
http://siaiacad09.univali.br/ics2004/


68 
 

PIERRI, N et al . A ocupação e o uso do solo no litoral paranaense: 
condicionantes, conflitos e tendências. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
Curitiba, UFPR, n. 13, p. 137-167,jan./jun. 2006. 

 
 
PLANO DIRETOR, Lei 1067/2006. 
 
 
Praia Brava. Netpar. 2010 Disponível em: 
<http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm>. Acesso em:10/04/2011. 
 
 
Revista da Gestão Costeira Integrada: Erosão Costeira em Praias Adjacentes às 
Desembocaduras Fluviais, 8 (2): 61-76 (2008). 
 
 
RIBEIRO, Heloy Ignácio. Histórico da ocupação do balneário de Caiobá: um relato 
sob a perspectiva da história ambiental. IV Encontro Nacional da ANppas, Brasília, 
2008. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/49911615/HISTORICO-CAIOBA. 
Acesso em: 05/042011. 
 
 
RIMA. Relatório de Impacto Ambiental. Curitiba, 2010. 
 
SIMIONI, B. I., ESTEVES, L. S., (2010). Revista da Gestão Costeira Integrada -
Avaliação Qualitativa do Desempenho dos Recifes Artificiais Multifuncionais 
(RAM) 10(1):127-145 (2010). Disponivel em: http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-
165_Simioni.pdf 
 
SORENSEN, J. C., MCCREARY, S. T., BRANDANI, A.  Costas. Arreglios 
Institucionales para manejar ambientes y recursos costeros. Kingston: 
Universidad de Rhode Island, 1992. 
 
 
SUDERHSA - Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental, 2007. 
 
 
TENCATE. Geotubo: geossintéticos. Proteção Marinha, 2007. Disponível em: 
<http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(p
ort).pdf>. Acesso em: 20/06/2011. 
 
TURNER, I.L., AARNINKHOF, S.G.J., DRONKERS, T.D.T., & MCGRATH, J. (2004) - 
CZM application of Argus coastal imaging at the Gold Coast,  Australia. Journal 
of Coastal Research, 20(3):739-752. 
 
UNESCO. Meio Ambiente e Desenvolvimento nas Regiões costeiras e nas 
Pequenas Ilhas, Parte 1 - internacional princípios legais de gestão da zona costeira. 
Disponível em: <http://www.unesco.org/csi/act/russia/legalpro5.htm>. Acesso em: 
01/07/2011. 

http://www.netpar.com.br/lindroth/bravapor.htm%3e.%20Acesso%20em:10/04/2011
http://pt.scribd.com/doc/49911615/HISTORICO-CAIOBA.%20Acesso%20em:%2005/042011
http://pt.scribd.com/doc/49911615/HISTORICO-CAIOBA.%20Acesso%20em:%2005/042011
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-165_Simioni.pdf
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-165_Simioni.pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
http://www.tencate.com/TenCate/Industrial_fabrics/documents/Geotube/bro.shore(port).pdf
http://www.unesco.org/csi/act/russia/legalpro5.htm


69 
 

 
 
 
 


