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RESUMO: O arco praial Canasvieras, Cachoeira do Bom Jesus e Ponta das Canas 
apresentam trechos muito urbanizados intercalados com outros mais preservados. Para 
Canasvieiras, existe um anseio da comunidade local, economicamente dependente do turismo, 
para que se aumente a largura desta praia. Este trabalho mostra um estudo de morfodinâmica 
de praia, caracterização batimétrica e granulométrica da praia emersa e submersa, ante-praia e 
plataforma interna deste arco praial. Foi realizada uma modelagem numérica de propagação 
de ondas para se entender a hidrodinâmica local. Os resultados mostraram um ambiente 
compartimentado em relação a trocas de sedimento, com trechos estáveis e outros com erosão. 
Posteriormente aplicou-se a teoria de perfil de equilíbrio para sugerir uma opção simplificada 
e preliminar de engordamento de praia para Canasvieiras, considerada estável. Também foram 
apontadas limitações e informações necessárias para um melhor dimensionamento de um 
projeto desta natureza. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Morfodinâmica de praias, caracterização morfológica, engordamento 
de praia. 
 
 
ABSTRACT: The Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus and Ponta das Canas embayed 
beach system show very urbanized stretches of coastline mixed with more preserved zones. 
The community of Canasvieiras, a locality which is economically dependent upon tourism, 
has pledged the enlargement of the beach. This work presents a comprehensive study of the 
beach morfodynamics, including bathymetrical and granulometrical measurements of the 
subaerial and subaqueous beach, backshore and internal inner shelf. In addition, a wave 
propagation numerical modeling study was performed to understand the local hydrodynamic 
behavior. Results showed a compartmented environment with respect to sediment budgets, 
with a coastline composed of alternating stable and eroding stretches. Finally, an equilibrium 
profile theory was used to suggest a preliminary beach nourishment option for Canasvieiras 
beach. In conclusion, information required to improve a nourishment project such as this was 
pointed out. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Ilha de Santa Catarina possui uma plataforma costeira de declive razoavelmente suave e 
costa recortada de muitos quilômetros de extensão, com praias arenosas e urbanização 
crescente. Estas praias estão presentes em todo litoral da ilha (praias oceânicas e praias 
voltadas para o continente). Cada vez são mais evidentes os problemas ambientais costeiros, 
dada a ocupação e utilização que recebem os inúmeros balneários turísticos sem o devido 
conhecimento dos processos que governam a dinâmica natural destes ambientes. 

De acordo com Nunes [18], o setor costeiro Norte da Ilha de Santa Catarina apresenta um 
crescimento desigual em relação às demais áreas, implicando direta e indiretamente em um 
maior número de impactos ambientais. Sob o aspecto ambiental e dinâmico destes ambientes, 
o arco praial Canasvieras, Cachoeira do Bom Jesus e Ponta das Canas (Figura 2) têm um 
histórico de diversas modificações causadas pelo homem. Alguns trechos desta praia são 
muito urbanizados intercalados com outros mais preservados. Alguns pontos já sofreram 
aterros na praia, além de dragagens e modificações na laguna costeira existente (Lagoa das 
Gaivotas). Um exemplo é o setor de Ponta das Canas, que foi alvo das intervenções citadas e 
apresenta erosão magnificada provavelmente pelo uso mal-planejado do solo. 
 
1.1 Justificativas e Objetivos 
 

Sob o aspecto sócio-econômico, o sistema praial que se estende de Canasvieras a Ponta das 
Canas tem uma demanda turística elevada, sendo esta a principal atividade do local. Em 
Canasvieiras especificamente existe um anseio por parte da comunidade local, que é 
economicamente dependente do turismo, para que se aumente a largura desta praia. Apesar da 
Prefeitura de Florianópolis já ter realizado alguns estudos com o objetivo de aumentar a 
largura desta praia, a grande maioria mostrou-se inconsistente, onde as informações e 
requisitos básicos para se elaborar um projeto de alimentação artificial de praias não foram 
atendidos. Em vista desta situação, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 
geomorfológico e hidrodinâmico, culminando com um projeto preliminar de engordamento de 
praia para o ambiente em questão. Também foram apontadas limitações e informações 
necessárias para um melhor dimensionamento de um projeto desta natureza. 

 
 
2. ÁREA DE ESTUDO 
 
2.1 Localização 
 

A Ilha de Santa Catarina localiza-se na costa central do Estado de Santa Catarina, sul do 
Brasil, entre as latitudes sul 27º22' e 27º50', município de Florianópolis. Possui 
aproximadamente 55 km de extensão por 18 km de largura máxima, com área de 
aproximadamente 423 km2, na direção NE - SW (Figura 1a). Apresenta forma alongada e esta 
separada do continente por duas baías, a Baía Norte e a Baía Sul. O sistema praial entre 
Canasvieiras e Ponta das Canas (Figura 1b) está localizado no norte da Ilha de Santa Catarina. 
Está orientado no sentido N-W e é o maior Sistema Praial do Norte da Ilha e, com cerca de 7 
km. Este embaiamento compreende três praias urbanas (distritos), Canasvieiras (parte oeste), 
Cachoeira do Bom Jesus (parte central) e Ponta das Canas (parte leste). 
 
 
 



2.2 Caracterização atmosférica e hidrodinâmica da área de estudo 
 

O condicionamento climático de Santa Catarina deve-se a sua posição geográfica que está 
entre a passagem da zona tropical à temperada, caracterizada pelo clima mesotérmico brando, 
superúmido, sem estação seca, pois há a pré-condição à evaporação devido ao extenso litoral 
regido por correntes quentes {Nimer, [17]}. A dinâmica atmosférica atuante na região é 
regulada pela atuação dos anticiclones polares e do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul 
{Vianello e Alves, [24]}. Especificamente para a área de estudo, esta dinâmica condiciona em 
média, 3 a 4 frentes frias atingindo o litoral em todos os meses do ano, com um intervalo 
médio de 8 dias, ocorrendo leves variações sazonais {Rodrigues et al. [20]}. Estes autores 
apontam que o sistema meteorológico de maior efeito é a passagem de sistemas frontais 
associados a ciclones extratropicais, eventos que são acompanhados de fortes ventos vindos 
do sul e sudeste, principalmente durante os meses de outono e inverno. A ocorrência média 
desses sistemas ciclônicos é de 6 eventos mensais ao longo do ano, porém, a intensidade 
relativa de cada evento varia sazonalmente, com os sistemas mais intensos propagando-se 
entre os meses de abril a outono. Os ventos formados por estes eventos geram ondas no 
Oceano adjacente e esse período é chamado de “temporada de ressacas” devido à maior 
intensificação dos sistemas atmosféricos. O regime de ondas de Santa Catarina foi 
inicialmente estudado por Araújo et al. [1] usando dados de um ondógrafo direcional 
fundeado ao largo da Ilha de Santa Catarina, medidos entre 2002 e 2003. As variações destes 
campos atmosféricos em superfície, decorrentes de passagens de sistemas frontais e ciclones 
na costa Catarinense podem não só gerar ondas, mas também sobre elevações do nível do mar 
superimpostas na variação astronômica, conhecidas como “marés meteorológicas”. Este 
fenômeno é importante para a zona costeira catarinense, pois influencia significativamente o 
nível do mar, que astronomicamente apresenta regime de micromarés. As marés 
meteorológicas foram estudadas para Santa Catarina por Trucollo [23]. 
 
3. METODOLOGIA 
 
A metodologia para realização deste estudo consistiu de: 
 

1) Uso e medições de dados para uma caracterização Morfodinâmica do sistema praial em 
questão, porém só serão mostradas no presente trabalho os resultados para Canasvieiras. Estes 
dados foram coletados nos mesmos pontos de amostragem (RN - Referências de Nível 
artificiais) para o qual já existiam dados de um monitoramento realizado por integrantes do 
Laboratório de Geologia da UFSC, brevemente relatados em Oliveira et al. [19]. São dados 
referentes a 12 campanhas amostrais realizadas entre 2004 a 2006 e foram utilizados em 
conjunto com mais uma campanha realizada em 2007. Os perfis foram medidos através do 
método de nivelamento expedito (estádia) sugerido por Birkemeier [5]. Também foi realizada 
a medição de um perfil extra (mais uma localização) para constar como uma medição recente 
e que cobria uma porção de praia que não constava nos dados citados. A Figura 2a mostra a 
localização das medições, chamados de Perfis 1, 2, 3, 4 e Extra. A caracterização 
morfodinâmica do trecho em estudo foi realizada através dos modelos clássicos propostos por 
Wright e Short [26], que tem o objetivo de determinar diferenças entre morfologias de praias. 
Este método usa a altura de onda incidente, o período e a velocidade de sedimentação de 
grãos inicialmente estimados por Gibbs et al. [11] para esferas perfeitas e posteriormente 
corrigidos para grãos de quartzo (areia) por Baba e Komar [2] para calcular o parâmetro 
adimensional ômega (Ω ) sugerido por Dean [6]. Para isso foram usados os perfis de praia 
medidos em conjunto com amostras de sedimento coletadas e tratadas, além de dados de 
hidrodinâmica local coletados por observação visual nos dias das medições dos perfis, através 



do método de observação visual de Melo [16]. Para fazer uma caracterização completa foram 
calculados parâmetros morfométricos sugeridos por Short & Hesp [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – a) Localização de Santa Catarina, Florianópolis e Canasvieras (SAD 69 – Lat-Long). 
b) Imagem Google mostrando o sistema praial de Canasvieiras a Ponta das Canas. 

 
2) Coleta de dados superficiais e tratamento granulométrico da praia subaérea. Devido à 

inexistência de dados granulométricos em Oliveira et al. [19], para a amostragem de praia 
optou-se por uma coleta específica para este trabalho. Foram coletadas amostras superficiais 
de sedimento caracterizadas de “amostras de composição”, onde foram misturadas 2 amostras 
superficiais, uma na parte superior emersa da face praial e outra na face submersa (zona de 
espraiamento) conforme mostradas na Figura 2b. Totalizou-se 5 amostras de composição 
(Incluindo o Perfil Extra). Esta técnica é recomendada por Stauble [22], que atesta sua 
eficiência, pois pode ser usada para caracterização morfodinâmica e também para a realização 
de projetos de “alimentação artificial de praias”. 
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Figura 2. a) Localização dos Perfis. Imagem: Google Earth e Trackmaker® (Lat/Long). 

b) Localização das amostras de sedimento no Perfil de praia. 
 

3) Caracterização morfológica, batimétrica e granulométrica da ante-praia e de alguns 
pontos da plataforma interna da Baia de Canasvieiras. Para isso foram necessárias 2 saídas de 
campo, a primeira para a realização de uma batimetria detalhada da antepraia e da plataforma 
interna e a segunda para se coletar amostras superficiais de sedimento da antepraia e da 
plataforma interna. As amostras de sedimento de antepraia foram realizadas para a aplicação 
da teoria de perfis de equilíbrio de Dean [7]. As amostras da plataforma interna serviram para 
se ter uma idéia bem preliminar e de baixa consistência sobre as características da 
granulometria do fundo em locais pontuais pré-determinados. 

A Figura 3a mostra o planejamento destas 2 saídas de campo com as posições geo-
referenciadas das amostras de sedimento. A Figura 3b mostra as linhas de navegação para a 
obtenção da batimetria. As linhas de navegação para a Baía foram espaçadas de 250 em 250 
m com um detalhamento na desembocadura do Rio do Brás em Canasvieiras, onde o 
espaçamento foi de 20 em 20 m. As amostras de antepraia foram coletadas na mesma 
orientação dos perfis de praia e também dos perfis de antepraia medidos, e foram nomeadas 
como SP1a, SP1b, SP2a, SP2b, SPXa, SPXb, SP3a, SP3b, SP4a e SP5b. Só serão mostradas 
neste trabalho as amostras referentes aos Perfis de 1 a 4. As amostras de sedimento da 
plataforma interna foram nomeadas S1, S2. S3. S4, S5, S6, S7, S8 e S9. A batimetria foi 
medida por duas pessoas, utilizando-se um bote inflável de pequeno porte e um ecobatímetro 
da marca Garmin. Uma pessoa pilotava enquanto a outra orientava a navegação de acordo 
com o planejamento pré-determinado. Para se obter uma idéia mais precisa da posição relativa 
da linha de costa atual, caminhou-se do extremo oeste ao extremo nordeste pelo sistema praial 
ao longo da linha d’água, com um GPS de bolso Garmin. Tanto para a batimetria quanto para 
a linha de costa, o erro apontado pelo aparelho era 7 m. A coleta de amostras superficiais de 
sedimento foi realizada utilizando-se de uma draga de Van Veen, uma draga de Gibbs e 
também através da realização de mergulhos livres. Após medição a batimetria foi modelada 
digitalmente e plotada em software SIG livre SPRING. Para o tratamento granulométrico dos 
sedimentos arenosos, utilizou-se o método de peneiração, baseado na escala granulométrica 
de Wentworth [25], cuja análise foi efetuada segundo intervalos de 1/2 phi. Não foi realizada 
eliminação do carbonato biodetrítico. 
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Figura 3. a) Localização das amostras de sedimento. b) Pontos amostrados – linhas de navegação 

 
Os dados obtidos das análises granulométricas foram tratados estatisticamente, utilizando-

se das fórmulas sugeridas por Folk & Ward [10] e através da aplicação do Programa 
SYSGRAN. Foram calculados os parâmetros: média aritmética, grau de selecionamento das 
amostras (desvio padrão), assimetria e curtose. 

4) Modelagem numérica de ondas, marés, correntes e transporte de sedimentos, porém só 
será mostrada neste trabalho a modelagem numérica de ondas. O restante da modelagem 
citada poderá ser vista em Barletta et al. [4]. A modelagem foi realizada com o modelo 
parabólico REF-DIF S usando uma aproximação parabólica de Padé. O REF DIF é um 
modelo em linguagem FORTRAN 77 que calcula refração e difração, além de calcular as 
tensões de radiação usando uma aproximação parabólica da Equação do Declive Suave 
(EDS): 
 

( ) 0CCkCC. g

2

HgH =+∇∇ φφ                                                    (1) 
 

O embasamento teórico e aplicações destes modelos podem ser achados em Kirby e Özkan 
[14] e também em Barletta [3]. Para se transformar condições representativas de águas 
profundas para águas intermediárias a rasas, foram utilizadas duas batimetrias (grades 
numéricas) regionais, com espaçamento de malha de 50m. A batimetria utilizada para 
propagar um caso chamado de Onda 1 (vinda de Nordeste-Leste) foi rotada 235° enquanto 
que a batimetria para transformação da Onda 2 (vinda de Sudeste-Sul) foi rotada 180° (Figura 
4a). Com isso foi possibilitada a propagação de 2 condições de ondas mais atuantes na região, 
segundo Araújo et al. [1] (Tabela 1a). Também foi preparada uma batimetria para se rodar o 
modelo com nível de detalhe local, abordando a área de interesse (Figura 5a). A medição da 
batimetria in situ realizada para este trabalho foi utilizada na interpolação da grade batimétrica 
local para esta modelagem, além dos dados das Cartas Náuticas da DHN de número 1902 e 
1903 e folhas de bordo. O espaçamento desta grade foi de 5 m em x e y. Assim, após a 
propagação de onda regional foram pinçadas características das ondas refratadas e difratadas 
na parte externa da entrada da Baia Norte (na grade regional) para formulação de novos 
espectros de onda para rodadas locais. Estas características foram extraídas na profundidade 
de 17m. Também foi determinada uma área de análise, que é parte da grade local onde se 
situa Canasvieiras. A área de análise é mostrada na Figura 5b. As características destas ondas 
são a condição de contorno aberto para o modelo de onda local. A Tabela 1b apresenta as 
condições utilizadas para gerar os espectros do modelo local, brevemente sumarizados na 
Figura 4b.  
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Tabela 1. Parâmetros espectrais JONSWAP de onda. 

 

A)Parâmetros para rodada 
Regional 

Onda 1 Onda 2 B)Parâmetros para rodada 
Local 

Onda 1 Onda 2 

Freqüência mínima 0,025 0,05 Freqüência mínima 0,025 0,05 

Freqüência máxima 0,75 0,5 Freqüência máxima 0,75 0,5 

Número de freqüências 10 10 Número de freqüências 10 10 

Sigma - a 0,07 0,07 Sigma - a 0,07 0,07 

Sigma - b 0,09 0,09 Sigma - b 0,09 0,09 

Gamma 3,3 3,3 Gamma 3,3 3,3 

Hs (m) 1 2 Hm0 0,93 1,76 

Tp (s) 8 12 Tp 7,5 13,8 

Direção média (graus) 75° 135° Direção média 88° 135° 

Parâmetro de forma 4 6 Parâmetro de forma 4 6 

 
 

 
Figura 4. a) Alturas e direções de ondas modeladas ao largo. b) Forma dos dois espectros hipotéticos de 

onda formulados para a modelação local. 
 
 

 
Figura 5. a) Grade local. b) Área de análise. 
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5) Elaboração de modelo conceitual sobre a dinâmica atual do arco praial com base nos 
estudos realizados e elaboração de um projeto preliminar de engordamento para praia de 
Canasvieiras, apresentado como uma versão simplificada. O método utilizado foi 
desenvolvido por Dean [8]. Informações complementares foram retiradas de Dean e 
Dalrymple [9], Kamphius [13] e Stauble [22]. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Caracterização Morfodinâmica e granulométrica da praia aérea 
 

Os “pacotes de perfis” e a variações verticais de volume para todos os perfis são mostrados 
na Figura 6. Os limites da área plotada nos painéis do lado direito da Figura 6 (b, d, f, h) não 
são perfis medidos, e sim o máximo e mínimo valor entre todas as cotas em uma distância 
horizontal específica do RN. Note que o perfil central (em azul) é o perfil médio, uma média 
entre todos os perfis medidos. 

O Perfil 1 varia de forma mais significativa na área da berma e da face praial, com valores 
da ordem de 0,75 m, conforme pode ser visto na Figura 6a e 6b. A máxima variação vertical 
da cota registrada para o Perfil 1 ocorreu entre as duas primeiras campanhas amostrais , como 
mostra a Figura 7b. A praia apresenta geralmente entre 30 e 40 m de largura, com média de 
36.2 m (Figura 7a). A maior variação de largura (9,22 m) ocorreu entra a primeira e segunda 
campanha medida para este perfil, e a variação da linha de costa não foi maior que dez metros 
entre todas as medições. A relação entre a largura média (36.2 m) e a média do desvio padrão 
da largura (2.83 m) é de 7.83%. Isto significa que durante o período amostrado, a praia variou 
em média menos do que 8% de sua largura média no Perfil 1. A variação no tempo mostra 
que as perdas de sedimento mais significativos para o Perfil 1 foram observadas entre outubro 
e novembro de 2004 (entre primeira e a segunda campanha) e entre a sexta e sétima campanha 
(julho/agosto de 2005), quando a porção subaérea da praia perdeu 10.63 e 4,52 m³/m de 
sedimento respectivamente. A variação de volume que ocorreu entre a primeira e segunda 
campanha foi também a maior variação de volume entre todos os dados de todos os demais 
pontos de amostragem (P2, P3 e P4). A média de variação de volume foi de -0.1969 m³/m 
para todas as medições. Períodos acrescivos ocorreram entre as campanhas 4 e 6, no outono-
inverno, e na campanha 11, durante o verão, mostrando uma boa capacidade de recuperação 
do perfil praial. A baixa variação de volume e também da posição da linha de costa indicam 
uma praia à priori estável, com moderada mobilidade para este ponto de amostragem. Porém, 
conforme Komar [15], variações maiores que 10 m³/m já podem ser consideradas 
significativas para uma praia exposta a ondas oceânicas, que não é o caso de Canasvieiras. 
Isto mostra que eventos de maior energia podem resultar em variações consideráveis para este 
ponto. O perfil praial 1 apresentou declividade homogênea, isto é, sem degraus pronunciados 
na superfície, se mostrando hora côncavo, hora convexo. A declividade é suave, sendo que na 
face praial a declividade média foi de 3.89°. 

O Perfil 2 varia de forma mais significativa na área ancorada ao muro na praia (RN) e 
também na face praial e no terraço submerso logo próximo à linha d’água, com valores da 
ordem de 0,9 m para ambos os pontos (Figura 6c e 6d). A Figura 7a mostra a variação da 
largura de praia (m) medida em cada e entre cada campanha respectivamente. A praia neste 
ponto apresenta geralmente entre 25 a 30 m de largura, com média de 29.8 m. A maior 
variação de largura (21 m) ocorreu entre a décima primeira e décima segunda campanha 
medida para este perfil, separadas por 8 meses. A relação entre a largura média (29.8 m) e a 
média do desvio padrão da largura (4.63m) é de 15.6%, isto é ela varia em média menos do 
que 16% de sua largura em média para todos dados. A Figura 7b mostra a variação de volume 
(m³/m) de sedimentos entre os perfis medidos. A variação no tempo mostra que houve pouca 



variação. As perdas de sedimento mais significativos para o Perfil 2 foram observadas entre 
outubro e novembro de 2004 e entre a sexta e sétima campanha (julho/agosto de 2005), 
quando a porção subaérea da praia perdeu 4.22 e 4.19 m³/m de sedimento respectivamente. A 
média de variação de volume foi de 0.23 m³/m para todas as medições. Períodos acrescivos 
ocorreram entre as campanhas 3 e 5, no outono-inverno, mostrando uma boa capacidade de 
recuperação do perfil praial. Novamente, a baixa variação de volume e também da posição da 
linha de costa indicam uma praia à priori estável, com moderada mobilidade para este ponto 
de amostragem, embora este perfil tenha um muro de contenção em seu limite interno. O 
perfil praial 2 também apresentou declividade homogênea, isto é, sem degraus pronunciados. 
A declividade é suave, sendo que na face praial foi medida declividade média de 3.87°, 
praticamente a mesma do Perfil 1. Este perfil não apresenta bancos ou barras nem canais e 
cavas pronunciadas. O que ocorre é um seguimento do perfil subaéreo para sub-superfície até 
a profundidade máxima medida. 

O Perfil 3 variou verticalmente de forma mais homogênea ao longo do perfil, com maiores 
variações na área do pós-praia, atingindo valores da ordem de 0,6 m. A Figura 7a mostra que 
para esse ponto a praia apresenta geralmente entre 30 e 35 m de largura, com média de 32,3 
m. A relação entre a largura média (29,8 m) e a média do desvio padrão da largura (1,22m) é 
de 3,8%, isto é ela varia em média menos do que 4% de sua largura em média para todos 
dados. A Figura 7b mostra a variação de volume (m³/m) de sedimentos no tempo, onde as 
perdas de sedimento mais significativos para o Perfil 3 foram observadas entre outubro e 
novembro de 2004 e entre a sexta e sétima campanha (julho/agosto de 2005), quando a porção 
subaérea da praia perdeu 5.63 m³/m de sedimento. A média de variação de volume foi de - 
0.4631m³/m. Períodos acrescivos ocorreram nas campanhas 3, 9, 11 e também entre a 
penúltima (12) e última campanha (13 - campanha realizada para este estudo), com intervalo 
de tempo de 1 ano entre estas duas (todos períodos acrescivos nos meses próximos ao verão). 
Este perfil também mostrou uma boa capacidade de recuperação de volume após pequenos 
episódios de erosão sazonal e pode ser considerado muito estável, tanto em volume quanto em 
variação da linha de costa. O perfil praial 3 apresenta declividade suave sem degraus 
pronunciados, sendo que na face praial a declividade média observada foi de 3,96°. 

Os perfis de praia subaérea do Perfil 4 são mostrados em ordem cronológica na Figura 6e. 
O “pacote de perfis” e a variação vertical de volume são mostrados na Figura 6f. O Perfil 4 
varia de forma mais significativa na berma e início da face praial, com valores da ordem de 
0,57 m. A Figura 9a mostra a variação da largura (m) de praia. O Perfil 4 apresentou entre 37 
e 44 m de largura, com média de 40,5 m. Variações de largura foram pequenas, não passando 
de 2 metros entre todas as campanhas. A relação entre a largura média (40,5 m) e a média do 
desvio padrão da largura (1,67m) é de 4,1%, isto é ela varia em média 4% de sua largura em 
média para todos dados.A Figura 7b mostra a variação de volume (m³/m) no tempo, onde as 
perdas de sedimento mais significativas para o Perfil 4 foram observadas entre outubro e 
novembro de 2004, entre a sexta e sétima campanha (julho/agosto de 2005) e também entre as 
medições 11 e 12 (separadas por 8 meses – neste caso não é uma variação mensal ou bimensal 
como as anteriores) quando a porção subaérea da praia perdeu 3.37, 2.31 e também 3.68 m³/m 
de sedimento respectivamente. A média de variação de volume foi de -0.0285 m³/m para 
todas as medições. Períodos acrescivos ocorreram entre as campanhas 3 e 6 e 8, mostrando 
capacidade de recuperação do perfil praial. A baixa variação de volume e também da posição 
da linha de costa indicam uma praia estável neste trecho. O perfil praial 4 apresentou em 
alguns momentos uma berma, com maior declividade na face praial que os três perfis 
anteriores, mostrando um maior volume subaéreo de areia. Este perfil não apresenta bancos 
ou barras nem canais e cavas pronunciadas. O que ocorre é um seguimento do perfil subaéreo 
para sub-superfície, com declive subaquoso. A declividade é suave, sendo que na face praial a 
declividade média foi de 7,31°. 



 
Figura 6 – Todas medições, pacote de perfis e variação vertical por distância. 

a, b) Perfil 1. c, d) Perfil 2.e, f) Perfil 3. g,h) Perfil 4. 
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Figura 7 – a) Variação de largura de praia(m) para todos os perfis ao longo das campanhas amostrais. 
b) Variação de volume de sedimentos (m3/m) para todos os perfis ao longo das campanhas amostrais. 

 
4.1.1 Perfil Extra 

 
Para se ter uma idéia do perfil de praia do lado Oeste da desembocadura do Rio do Brás, 

área onde existe um trapiche em Canasvieiras, decidiu-se realizar mais uma medição (Figura 
8a). Isto foi feito porque a distância entre o Perfil 2 e o Perfil 3 é grande e surgiu a 
necessidade de se ter uma medição mais próxima que cobrisse mais uma porção da praia. Essa 
medição foi única. A Figura 10b mostra o Perfil Extra. 
 
4.1.2 Caracterização granulométrica da praia aérea 
 

A praia de Canasvieiras é composta basicamente por areia fina, com grau de 
selecionamento moderado a bom, assimetria variando entre aproximadamente simétrica e 
assimetria negativa. O diâmetro médio do grão mostra que todas as amostras foram 
classificadas como areia fina. O diâmetro médio oscilou entre 2.154 a 2.444 phi. As amostras 
oscilaram entre bem selecionadas e moderadamente selecionadas, embora todos os valores 
ocorram em torno do valor 0.5, que separa a classificação bem selecionada e moderadamente 
selecionada. O grau de selecionamento variou entre 0.3496 e 0.5981 phi. Esta pequena 
variação pode derivar pela presença de pequenas quantidades de carbonato biodetrítico 
encontrado nas amostras durante a fase de peneiração. 

 
 

Figura 8 – a) Localização do Perfil Extra e o Perfil 3 (Imagem Google). b) Perfil Extra. 
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4.1.3 Classificação Morfodinâmica do trecho de praia em estudo 
 

A Tabela 2 mostra parâmetros morfométricos calculados para o sistema praial 
Canasvieiras/Cachoeira do Bom Jesus. Ao longo das 13 campanhas, o sistema praial como 
um todo apresentou largura média de 34,31 m, com baixa variação na largura da praia (DpYb 
= 2,56 m; CVYb = 7,82%). Esta praia também apresentou baixa variação de volume subaéreo. 
Quanto à declividade da face praial apenas o perfil 4 apresentou moderada declividade com os 
demais apresentando baixa declividade. Esta baixa declividade geralmente decorre da 
granulometria da praia. Praias com areia fina, como o sistema praial Canasvieiras/Ponta das 
Canas, que apresentam granulometria areia fina (Mz = 2,35 phi), geralmente têm baixa 
declividade associada. Com características de areias finas, baixa/moderada declividade, 
baixíssima energia de onda, ausência de bancos ou barras e a presença de cúspides praiais, 
possibilitaram classificar Canasvieiras como uma praia reflectiva segundo a classificação de 
Wright E Short [26], com valor de ômega oscilando entre 0,38 e 0,76. Apesar do diâmetro de 
grão ser de areia fina, as características de ondas muito pequenas abaixam o valor final do 
parâmetro Ω, o que explica a classificação de praia reflectiva. Se analisarmos de uma maneira 
empírica é isso que ocorre, pequenas ondas quebrando na beira e refletindo parte desta energia 
de volta pro mar. 
 

Tabela 2. Parâmetros morfométricos da praia de Canasvieiras 
 

 N Yb (m) Dp Yb CV Yb(%) Vv (m³/m) Dp Vv (m³/m) β Mz (phi) Dp Mz Ws (cm/s) Hb (m) Ω 

P1 13 36,2 2.83 7.83 -0.197 4.19 3,89 2,43 0,59 1,57 0,18 0,76 

P2 13 29,8 4.63 15.55 0.23 2.2324 3,87 2,2 0,37 2,1 0,18 0,57 

P3 13 32,33 1.22 3,77 0.463 2.98 3,96 2,35 0,39 1,84 0,13 0,42 

P4 13 40,5 1.67 4,12 0.0285 2.42 7,31 2,44 0,34 1,57 0,1 0,38 

Média 13 34,7 2,56 7,82 0.117 2.96 4,75 2,35 0,42 1,77 0,14 0,53 

 
N – Número de campanhas realizadas; Yb (m) – Largura média da praia; DpYb – variação da largura da praia; CVYb% - coeficiente de 
variação da linha de costa; Vv (m3/m) - variação de volume subaéreo da praia; Dp Vv (m3/m) - Desvio padrão da variação de volume 
subaéreo da praia β – declividade da face praial; Mz (phi) – diâmetro médio do grão; DpMz – grau de selecionamento do grão; Ws (cm/s) – 
velocidade de sedimentação das partículas sedimentares na face da praia; Hb (m) altura de onda na praia; Ω - parâmetro adimensional ômega. 

 
4.2 Caracterização morfológica da Antepraia 
 

Os perfis de praia medidos e mostrados nas seções anteriores são perfis subaéreos. Dados 
sobre a morfologia sub-aquosa desta praia não existiam. Portanto, para uma caracterização 
inicial, era necessário saber como é a morfologia da antepraia e se possível como esta muda.  

Para a caracterização dos perfis de antepraia se navegou sobre o perfil sub-aquoso 
continuando na mesma orientação e localização dos perfis sub-áereos. Esta foi uma medição 
única e não reflete a dinâmica destes perfis, embora se saiba que existe uma dinâmica 
intrínseca e atrelada com a parte subaérea da praia. Para ligar o perfil de antepraia ao perfil da 
praia foram analisados os perfis aéreos para decidir se deveria ser usado o perfil médio de 
cada ponto amostrado ou a última medição realizada (Outubro/Novembro de 2007), que neste 
caso possibilitaria a inclusão do Perfil Extra. Foi feita então uma comparação entre os perfis 
médios, máximos e a última medição para cada Perfil medido, exceto para o Perfil Extra. A 
Figura 9 exemplifica esta análise para os Perfis 1 e 2, mostrando que o último perfil medido 
se tinha morfologia bem próxima do respectivo perfil médio. Isto ocorreu para todos os perfis 
medidos. Assim, optou-se pelo uso dos perfis da última medição para se unir ao perfil sub-



aquoso medido em uma data bem próxima (2 semanas depois) para posterior aplicação da 
teoria de perfil de equilíbrio de praia. 

 

 
Figura 9- Comparação entre perfis sub-aéreos médios, máximos e perfis respectivos à última campanha de 

medição, realizada para o presente trabalho 
 

Como foi visto que a parte subaérea tem baixa mobilidade, assumiu-se que a antepraia tem 
menos mobilidade ainda e que uma medição já serviria para se ter uma idéia aproximada da 
forma e declividade da antepraia nos pontos dos perfis. Pode-se observar que o Perfil 1 é mais 
íngreme e vai até profundidades maiores mais abruptamente que os demais. Os perfis 2, Pex e 
3 são semelhantes, principalmente a partir de 100 m de distância da linha de costa em direção 
“offshore”, a partir de 4 metros de profundidade (Figura 10). 
 
4.3 Caracterização Morfológica da Plataforma Interna – Baía de Canasvieiras 
 

Como pode ser visualizada na Figuras 11 (a, b), a batimetria da Baía de Canasvieiras tem 
maior volume de areia concentrada na sua parte interior central, com uma declividade média 
aproximada nesta área de 1:270. As extremidades (costões Oeste e Nordeste) são as porções 
mais íngremes, e sua parte interna caracteriza-se como uma verdadeira microbacia de 
sedimentação costeira. Como está numa área limite entre áreas mais protegidas e outras 
abertas à atuação de ondas, parte da energia hidráulica da Baía é forçada por maré. Eventos 
episódicos podem culminar em ondas mais energéticas nas porções distais da praia, tanto na 
extremidade do costão Nordeste (onda quebra no pontal) quanto para o costão Oeste. O meio 
da praia e os setores da Lagoa são regiões mais protegidas. A pendente em direção a Norte na 
extremidade Nordeste vai a maiores profundidades, alcançando 12 m. Já na extremidade 
Oeste (W), a pendente entre a Ilha em frente à Canasvieiras e o costão da praia e região 
adjacente é íngreme, chegando a profundidades de 8 m. Essa configuração de canal sugere 
intensificação de correntes nesta região. Áreas em direção a norte a partir da extremidade 
norte da Baía de Canasvieiras chegam a profundidades de 10 metros, conforme medido. Nesta 
região foi medida uma protuberância que provavelmente pode ter característica rochosa. 

A configuração geomorfológica na parte mais próxima a linha de costa pode ser 
evidenciada pela análise de perfis realizada anteriormente, onde a região do Perfil 1 é mais 
íngreme e provavelmente as trocas de sedimento ocorrem de maneira mais intensa nesta 
região. O Perfil 4 por sua vez é a área “cheia de areia”, no centro da Baía com forma de 
“bacia”. Este perfil tem característica mais suave e com menores profundidades até 
aproximadamente 600/700 m na distância horizontal e orientação do Perfil 4. Após a medição 
da batimetria da Baía de Canasvieiras, foi realizada uma análise simplificada para se ter idéia 



das mudanças que ocorreram na plataforma interna. Para isso usou-se como base a Carta 
Náutica da DHN número 1903, cujos dados foram medidos em 1977. A respectiva carta foi 
digitalizada, geo-refenciada e uma grade numérica foi interpolada com as mesmas dimensões 
da grade batimétrica gerada pelas medições. Após gerada, esta grade da Carta 1903 foi 
adicionada ao banco de dados. A Figura 11c mostra a batimetria medida pela Marinha do 
Brasil em 1977 e a Figura 11d mostra as duas batimetrias plotadas juntamente. 

Se forem desconsideradas as diversas incertezas e diferenças de métodos de amostragem e 
tratamento de dados deste trabalho e do levantamento da Marinha, chega-se a uma conclusão 
bem preliminar que um considerável volume de areia saiu do sistema mais próximo da zona 
costeira entre 1977 e 2007. Note que, na região central da Baía, entre as batimétricas de 0 a 7 
m, ocorreu uma variação vertical nesta área central (área do Perfil 4) da ordem de 2 metros 
(estimativa visual sem nenhuma precisão). Porém esse resultado tem que ser avaliado com 
cautela, pois são poucos os pontos de amostragem representados na Carta Náutica da DHN, e 
o espaçamento amostral entre esses pontos é muito grande, onde erros de interpolação 
certamente estão no resultado final. Comparando a linha de costa medida e a da carta Náutica 
1903 da DHN, observou-se que a linha de costa parece não ter variado na região de 
Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus, entre o Perfil 4 e o Perfil 1, de 1977 até o momento. 
Na região da Lagoa das Gaivotas, a linha de costa avançou significativamente em direção ao 
mar e no extremo Nordeste da praia, em Ponta das Canas, a linha de costa retrocedeu em 
direção ao continente entre 1977 e 2007. 
 
4.4 Caracterização granulométrica da Antepraia e Plataforma Interna 
 

Do ponto de vista de um “engordamento artificial”, foi necessário se ter uma idéia de como 
é a granulometria de antepraia e do fundo da plataforma interna, pois os cálculos de volume 
de perfil a ser engordado dependem destas informações e uma das mais corriqueiras opções 
de jazida de material para tal fim está na Plataforma Interna. A ante-praia de Canasvieiras é 
composta por areia fina, com grau de selecionamento moderado a bom, predominando 
assimetria aproximadamente simétrica e curtose geralmente leptocúrtica. Quanto ao diâmetro 
médio do grão, todas as amostras foram classificadas como areia fina. O diâmetro médio 
oscilou entre 2.383 a 2.848 phi. Nos perfis 1 e 2 a granulometria é levemente mais fina, com 
predomínio do sedimento com diâmetro de 3phi. Nos outros perfis a moda ficou em 2,5 phi. 

Quanto ao grau de selecionamento, as amostras oscilaram entre moderadamente 
selecionada e bem selecionada. O grau de selecionamento variou entre 0.3314 e 0.6892 phi. 
Durante a fase de peneiração observou-se visualmente uma concentração de carbonato 
biodetrítico na fração areia grossa em praticamente todas as amostras, assim como de 
pequenas porcentagens de minerais pesados nas frações mais finas. Em relação a mineralogia 
predominaram areias quartzosas de coloração amarelo claro. Quanto à assimetria, 
predominaram amostras aproximadamente simétricas, com valores oscilando entre -0.1548 e 
0.1411. A curtose foi caracterizada por predominância de amostras leptocúrticas a 
mesocúrticas, indicando a presença de várias classes granulométricas. Embora a grande 
maioria dos sedimentos se concentre nas classes 2.5 e 3 phi. 

Para a plataforma interna, o sedimento amostrado foi composto basicamente por areia fina, 
com grau de selecionamento moderado a bom, assimetria variando entre assimetria muito 
negativa e assimetria aproximadamente simétrica. Quanto ao diâmetro médio do grão, todas 
as amostras foram classificadas como areia fina. O diâmetro médio oscilou entre 2.668 a 
2.283 phi. Predominaram amostras moderadamente selecionadas, com amostras bem 
selecionadas somente nos pontos S8 e S9. Durante a fase de peneiração observou-se 
visualmente uma concentração de carbonato biodetrítico na fração areia grossa em 
praticamente todas as amostras. Em relação à assimetria, as amostras variaram entre 



assimetria muito negativa e aproximadamente simétrica com valores oscilando entre 0.06743 
e -0.3823. Quanto à curtose, predominaram amostras muito leptocúrticas e leptocúrticas, 
indicando a presença de várias classes granulométricas. Embora a grande maioria dos 
sedimentos se concentre nas classes 2.5 e 3 phi. 

 

 
Figura 10 – Dois painéis superiores - Perfis de antepraia para todos os perfis e juntos. 

Dois painéis inferiores – Exemplos dos Perfis 1 e 2 ligados do RN até o limite “offshore” medido. 
 
 
5. MODELAGEM NUMÉRICA DA PRAIA DE CANASVIEIRAS 

 
A Figura 12 mostra os campos de altura, direção e tensões de radiação das ondas locais 

modeladas para as condições de onda 1 (E-NE) e 2 (S-SE). Para ambas as condições de ondas 
modeladas ao largo da Ilha de Florianópolis, as ondas tem que refratar e difratar 
substancialmente no costão de Ponta das Canas para adentrar na Baia de Canasvieiras. O 
flanco Oeste (interno) desta praia tem possibilidade de experimentar ondas maiores, embora 
as alturas sejam pequenas se comparadas a alturas observadas nas praias oceânicas da Ilha de 
Santa Catarina. A princípio se imaginava que uma onda de NE-E, com períodos 
caracteristicamente mais baixos, atuariam de forma mais significativa dentro da baia devido 
ao fato de chegarem com um ângulo menos refratado e também difratado no costão. Porém, a 
contribuição do período de onda é fundamental. Ondas de S-SE com períodos maiores sentem 
o fundo mais intensamente e os processos de refração, difração ocorrem também com maior 
intensidade. Para ondas com períodos maiores, uma maior percentagem de energia de onda é 
enviada para dentro da baia e os valores de tensões de radiação com o fundo (m3/cm2) foram 
maiores neste caso. As extremidades do sistema geomorfológico são merecedoras de atenção, 



pois se olharmos as tensões de radiação (forças geradoras das correntes que transportam 
sedimentos), vemos que nestes locais existe um acréscimo de intensidade destas forças. 
Analisando comportamento geral das ondas para esta praia, pode-se inferir que, estas vão 
chegar às proximidades da praia emersa sempre com uma direção principal vinda de NE, 
mesmo quando geradas por mares de S ao largo. A modelagem numérica hidrodinâmica 
(maré) e de transporte de sedimentos não será mostrada neste trabalho, mas poderá ser vista 
em Barletta et al. [4]. Este trabalho mostra que a energia de onda que difrata para dentro da 
baia tem um caráter muito importante na geração de correntes que determinam os padrões de 
transporte de sedimento com importância bem maior do que as correntes geradas por marés 
astronômicas. Os autores ressaltam o caráter muito preliminar e qualitativo desta modelagem, 
onde o intuito é entender quais as maiores contribuições de energia para o sistema da Baia de 
Canasvieiras em relação ao transporte de sedimentos, se é onda, maré ou a combinação de 
ambos. 

 
6. PROPOSTA DE UM PROJETO PRELIMINAR DE ENGORDAMENTO 
ARTIFICIAL DE CANASVIEIRAS 
 

Com base nos dados levantados anteriormente neste trabalho, um projeto preliminar de 
engordamento da praia de Canasvieiras é sucintamente apresentado como uma versão 
simplificada. Para isso foi estipulado que o diâmetro de grão da praia nativa é de 0,2 mm 
(2,35 phi), através da média dos tamanhos médios de grão encontrados para os perfis de praia 
subaérea, sub-aquosa e também para todos os valores juntos. O método utilizado pode ser 
achado na literatura citada na metodologia e não será detalhado neste trabalho. 
Resumidamente este projeto é o caso mais simples pela abordagem de Dean [8], quando o 
diâmetro de grão a ser adicionado é compatível ao diâmetro de grão nativo. Para dar 
prosseguimento foi calculada a profundidade de fechamento para a praia de Canasvieiras 
conforme descrito por Hallermeier [12] para uma onda efetiva de projeto de 1,5 m e período 
de 12 s. A profundidade de fechamento ficou em torno de 2,4 m. Optou-se por aumentar da 
largura de praia em 50 m a partir da linha de costa. A altura de berma de projeto definida a 
priori foi de 1,5 m. Com sedimento de empréstimo compatível com o sedimento nativo, 
calculou-se o volume de sedimentos necessários para se colocar o preenchimento de areia até 
a profundidade de fechamento de 195 m³/m. Posteriormente, para saber se os perfis 
engordados depois de equilibrados interceptam ou não o perfil nativo, usou-se o valor crítico 
para perfis intersectantes/não intersectantes e a distância do perfil engordado equilibrado até a 
profundidade de fechamento calculada para o perfil nativo foi de aproximadamente 118 m. 
Pela fórmula de equilíbrio de Dean [8] calculou-se a taxa entre o parâmetro de escala de perfil 
de equilíbrio da praia nativa e o parâmetro de escala de perfil com a areia de empréstimo, com 
valor resultante igual a 1. O resultado do cálculo do valor crítico foi 0, mostrando que os 
perfis não interceptam. A intercessão ocorre quando o valor, neste caso igual a 0.424, for 
menor que o valor crítico. Assim novamente se calculou o volume necessário para aumentar a 
largura de praia em até 50 m com a fórmula para perfis não intersectantes, obtendo o valor de 
211 m³/m, que ficou da mesma ordem de grandeza do valor anterior calculado com a fórmula 
mais simplificada para projeto com areias compatíveis (195 m³/m). A Figura 13 mostra o 
projeto de engordamento com os respectivos perfis de equilíbrio plotados para 0,2 mm. 

Para a praia em planta calculou-se as perdas de sedimento para as laterais por difusividade 
sabendo que as direções de onda em Canasvieiras vêm de uma direção preferencial ao longo 
de todo o ano, conforme mostrado pela modelagem numérica. Isto permitiu projetar o 
engordamento em planta com mais confiabilidade. Para estimar as perdas de volume e 
diminuição da área de projeto em planta foram utilizadas as equações da conservação de 
sedimento e a equação linearizada do transporte de sedimentos combinadas. Trata-se da 



equação de Pelnard-Considère, que permite prever a evolução da forma em planta colocada 
sobre uma praia nativa. Onde G  é a difusividade ao longo da linha de costa e explicitada por: 
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onde bH  representa a altura de onda no ponto de quebra, s  é a gravidade específica do 
sedimento ( ≈2,65), p é a porosidade do sedimento “in-situ”, κ é a relação entre altura de onda 
no ponto de quebra e profundidade no mesmo local, onde κ = 0.78, K é o coeficiente de 
transporte de sedimento, que é função do tamanho do sedimento e tem ordem de unidade 
(tabelado empiricamente), h* é a profundidade de fechamento e B é a altura da berma de 
projeto. Assumindo que a altura de quebra de onda corriqueira para Canasvieiras é de 0,5 m, 
calculou-se o valor de G  para o pré-projeto atual, onde se estimou o valor de K  para 1,45. G  
para o presente projeto obteve o valor de 0.027. Com isso foi possível calcular a evolução no 
tempo da forma inicial do engordamento em planta.  

 

 
Figura 11 – a) Batimetria e linha de costa medida para Canasvieiras em Novembro de 2007. 

b) Batimetria 3D de Canasvieiras. Eixo profundidade (z) em metros. Escala de z(m) distorcida em 
relação a x e y. (exagero vertical). c) Batimetria e linha de costa medida pela Marinha para Canasvieiras 
em 1977. d) Batimetria e linha de costa medida para o presente trabalho comparada à medição realizada 

pela Marinha em 1977 (batimétricas cor magenta). 
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Figura 12 – Modelagem numérica de ondas para Canasvieiras. Painéis do lado esquerdo mostram altura, 

direção e tensões de radiação para Onda 1 e do lado direito para Onda 2. 
 

De posse dos valores calculados, planejou-se um engordamento de forma em planta 
retangular para Canasvieiras, com comprimento de projeto de 4 km e também foi calculado o 
tempo em que o projeto estipulado perderia 25 metros de linha de costa sob a ação constante 
de ondas de 0,5 m, que foi de 160751028.806584 s ou aproximadamente 5 anos. Também se 
calculou o tempo em relação ao volume de areia remanescente após certo período de tempo, 
nas mesmas condições de energia de ondas da situação simulada, para 50% de material 
remanescente no projeto obtendo 136533333.333333 s, equivalente a aproximadamente 4,5 
anos.  



 
Figura 13 - Esboço de projeto de engordamento da praia de Canasvieiras com largura de praia 

aumentada em 50 m a partir do nível “0,0” médio do mar. Medidas do projeto para os Perfis indicando 
profundidade de fechament, distâncias e volumes a serem adicionados para estes formatos de ordem de 

118 m e 211 m³/m respectivamente. 



A Figura 14 (esquemática) amostra detalhes do projeto em planta através de uma 
montagem de imagens Google, de caráter ilustrativo, não caracterizada como uma planta 
técnica. A Tabela 3 resume os parâmetros do projeto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Figuras esquemáticas com as dimensões, forma e posicionamento do projeto em planta. 
 
 



Tabela 3. Parâmetros do projeto de engordamento de Canasvieiras. 
 

Dados do Pré-projeto de engordamento de Canasvieiras 

/
N N

D A
 

0,2 mm / 0,1 m1/3 

/F FD A
 

0,2 mm / 0,1 m1/3 

0y∆
 

50 m 

l  
4000 m 

*h
 

2,4 m 

B  1,5 m 

/
e e

H T
 

1,5 m e 12 s 

*W  
≈ 120 m 

∀  ≈ 210 m³/m 
Volume de projeto em planta 840.000 m³ 

Tempo para recessão de 25 metros de linha de costa ≈ 5 anos 
Tempo de perda de 50% do volume colocado 

inicialmente 
≈ 4,5 anos 

 
/

N N
D A  - Diâmetro médio de grão nativo e Parâmetro de escale de sedimento nativo. /

F F
D A  Diâmetro médio de grão de empréstimo (mm) e 

Parâmetro de escale de sedimento de empréstimo (m1/3). 0y∆  - Largura da praia a ser aumentada a partir de linha de costa em perfil (m). l  - 

Comprimento da praia a ser engordada (m). *h  - Profundidade de fechamento. B  - Altura da berma de Projeto (m). /
e e

H T  - Altura efetiva 

(m)/Período efetivo (s). *W  - Distância “offshore” a ser depositado o volume de areia (m). ∀  - Volume médio a ser depositado (m³/m). 

 
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Uma alimentação artificial de praia geralmente é realizada para conter erosão. Tratando-se 
especificamente de Canasvieiras e do limite com Cachoeira do Bom Jesus, a erosão não é o 
caso. Através do estudo de praia realizado, pôde-se constatar que esse trecho de praia é bem 
estável, com linha de costa mantida aproximadamente na mesma posição desde 1977, 31 
anos. O fator culminante de se ter uma praia pouco larga para fins turísticos em Canasvieiras 
reside na urbanização que foi feita por cima dos cordões litorâneos e zona de dunas associada 
a uma faixa de areia de praia que já tem como característica natural ser pouco extensa. A 
baixa dinâmica sedimentar, se comparada com praias dominadas por ondas talvez seja um 
fator que estimulou essa urbanização tão próxima à faixa dinâmica da linha de costa. 

O projeto mostrado aqui é uma versão inicial, simplificada e com possibilidade de muitos 
aprimoramentos. Muitas das limitações e incertezas estão voltadas para a compatibilidade do 
grão de areia, questão sumária, de como os grãos da área de empréstimo se comportam diante 
da dinâmica hidráulica do ambiente. Portanto é necessário se ter um conhecimento amplo das 
características granulométricas da área onde se levanta a hipótese de se extrair areia para o 
projeto. Os dados granulométricos existentes são muito poucos para a Baía de Canasvieiras e, 
para planejar um projeto mais robusto e melhor ajustado ao ambiente em questão, é necessário 
que se tenha um conhecimento detalhado da granulometria da baia. Isso tornará possível a 
realização de um projeto sabendo das possibilidades granulométricas de dimensionamento do 
mesmo. Além disso, uma avaliação minuciosa do impacto sobre se dragar áreas da plataforma 
interna tem que ser realizada. Dragagens são operações que demandam diversas atividades na 
água e em terra, gerando alguns impactos ambientais, na maioria das vezes temporários. 
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