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1 RESUMO 

O presente trabalho apresenta tipos de obras de proteção costeira comumente 

utilizadas, com estudo de caso específico para estrutura de “geotubos” empregada 

no projeto-piloto implantado na orla do bairro Ponta da Praia, em Santos/SP, com 

base em estudos realizados por pesquisadores da Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP. As obras de proteção costeira são necessárias à 

salvaguarda de áreas antropizadas, bem como para mitigar efeitos da própria 

antropização ou de eventos climáticos extremos. No caso em estudo, o objetivo do 

projeto-piloto é de mitigar o efeito de ressacas, cada vez mais frequentes e intensas 

na área de sua implantação e, também, minimizar ou, até, reverter os impactos 

negativos causados pela erosão costeira, que vem promovendo o desassoreamento 

da faixa de areia. Por tratar-se de projeto-piloto, destinado a avaliar os efeitos da 

obra em relação ao modelo matemático utilizado para sua conformação, o 

acompanhamento de sua evolução pós-implantação permitirá verificar sua 

efetividade na mitigação dos efeitos de ressacas e de processos erosivos pré-

existentes, bem como sua possível ampliação. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente, devido às mudanças climáticas, o aumento do nível do mar é um dos 

fatores mais preocupantes, sendo objeto de estudos visando à mitigação de seus 

impactos, tendo as obras de proteção costeira como principal solução. Porém, sua 

definição depende do histórico das intercorrências, aspectos geográficos, 

econômicos e ambientais, entre outros para, de forma a selecionar o método mais 

adequado a ser empregado em cada local. As técnicas mais usuais de proteção 

costeira são: enrocamentos, quebra-mares, molhes e espigões, porém novos 

procedimentos estão sendo explorados como, por exemplo, a implantação de 

“geotubos” no litoral de Santos/SP. Por ser um projeto-piloto, sua implantação visa à 

mitigação dos efeitos das ressacas ocorridas nos últimos anos, que têm apresentado 

maior intensidade e frequência e, também, ao enfrentamento do processo de erosão 

na região, que tem se agravado nas décadas recentes. 

 

3 OBJETIVO 

Realizar um estudo de caso referente à implantação de um molhe parcialmente 

submerso, cujo método construtivo utiliza “geotubos”, preenchidos com a própria 



 
 

areia da praia, bem como acompanhar a sua efetividade na mitigação da energia 

das ondas e ressacas, e no processo erosivo constatado na área objeto. 

 

4 METODOLOGIA 

Com o intuito de atingir tal objetivo, o estudo de caso é baseado em 

pesquisas/revisões bibliográficas e no acompanhamento do projeto-piloto ao qual 

esse trabalho se submete. Sendo de cunho teórico, tem a finalidade de acrescentar 

conhecimentos acerca da utilização de “geotubos” em obras de proteção costeira. O 

estudo de caso inclui acompanhamento e análise dos resultados do projeto-piloto 

após sua implantação.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A orla do bairro Ponta da Praia, em Santos/SP, possui um histórico de antropização 

significativo ao longo dos últimos anos, apontado como influente no 

desassoreamento progressivo da faixa costeira constatado sobretudo entre o Canal 

6 (dispositivo do sistema de drenagem urbana) e o Canal do Estuário. Diante desse 

cenário, tornou-se necessário o planejamento de um projeto de intervenção que 

possibilitasse solucionar o problema da progressiva erosão e também atenuar a 

energia com que as ondas chegam à orla, em eventos climáticos extremos. Dentre 

as diversas estruturas de proteção costeira existentes e considerando que os 

modelos matemáticos utilizados não permitem a modelagem do conformação da 

Ponta da Praia, pesquisadores da UNICAMP optaram pela utilização de uma 

estrutura com “geotubos”, de baixo custo e impacto ambiental, tempo de execução 

reduzido, além de rapidez e facilidade de desmonte, caso o projeto-piloto não atenda 

às expectativas. A proposta do estudo de caso referente ao projeto-piloto é 

acompanhar conjuntamente a sua efetividade, como obra de proteção costeira. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os pesquisadores da UNICAMP, responsáveis pelo projeto-piloto, 

logo após o término da obra, no primeiro semestre de 2018, constatou-se um 

acréscimo de 10,2 mil metros cúbicos de areia na região, representando um 

aumento médio de 13 cm nos perfis praiais, além de redução efetiva na energia das 

ondas, mitigando efeitos de ressacas, ou seja, os resultados positivos vêm sendo 

constatados. 
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