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Abstract: The objective of this study is to define a location 
for the installation of a wind farm off the coast of Paraná 
and propose a type of foundation that could be used for this 
purpose. Data direction of wave trains and longshore 
currents revealed directions S/SE and N respectively. 
Current loads combined with the wind that reaches the 
turbine could eventually damage the foundations. 
Occurrence of rip currents was detected, which were 
important in the delimitation of the area for the deployment 
of offshore foundations. The central coast of Paraná is 
dominated by sand sediments, which allows for the 
adoption of foundation models such as Bucket, Triple, 
Tripod, Jacket and Monopile. The region chosen in this study 
was the beach of Pontal do Sul, which contains an area used 
as anchorage of ships. In addition, there are two national 
parks, called Superagui and Ilha de Currais, which can put 
restrictions to the implementation of such a project in the 
region. 

Keywords: Foundations, offshore, Paraná. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é o de delimitar um local 
para a instalação de um parque eólico no litoral do Paraná e 
propor um tipo de fundação que poderia ser utilizada para 
tal finalidade. Os dados de direção dos trens de onda e 
correntes de deriva litorânea revelaram direções S/SE e N, 
respectivamente. Os esforços de correntes combinados com 
o vento que atingem a turbina eventualmente poderão 
avariar as fundações. Constatou-se a ocorrência de 
correntes de retorno, importantes na delimitação da área 
para a implantação das fundações do sistema costa-afora. O 
litoral central paranaense é dominado por sedimentos 
arenosos, o que permite a adoção dos modelos de 
fundações do tipo Bucket, Tripile, Tripod, Jacket e Monopile. 
A região escolhida neste estudo foi o Balneário de Pontal do 
Sul, o qual contém uma área delimitada como fundeadouro 
de navios. Além disso, existem dois parques nacionais, o de 
Superagui e o de Ilha de Currais, que podem implicar 
restrições ambientais à implantação deste tipo de 
empreendimento na região. 

Palavras-Chave: Fundações, costa-afora, Paraná. 

1 Introdução 

Atualmente, a humanidade é fortemente dependente de 
energia, e a tendência é que essa demanda aumente, 
tornando-se um enorme desafio supri-la sem degradar o 
meio ambiente. A Agência Internacional de Energia (IEA) 
estima que, seguindo os padrões atuais, a demanda mundial 
por eletricidade poderá dobrar entre 2002 e 2030 [1] . Até 
2030, o setor energético, fortemente dependente de 
combustíveis fósseis, poderá ser responsável por 45% das 
emissões globais de carbono. No sentido de não degradar o 
meio ambiente, a energia eólica dispõe de tecnologias já 
comprovadas para responder a esses problemas em escala 
global [2] . A geração eólica se utiliza de uma fonte que evita 
a emissão dos gases de efeito estufa [2] A geração de 
eletricidade por fontes eólicas reduz a geração de energia 
por outras fontes, poupando assim recursos naturais, 
diminuindo a emissão de poluentes e gases nocivos na 
atmosfera e poupando recursos hídricos dos reservatórios, 
principalmente em épocas de escassez de chuvas [3].  As 
usinas eólicas, como as instaladas na Europa, eliminam a 
emissão de mais de 50 milhões de toneladas de dióxido de 
carbono por ano [1]. 

A energia proveniente de fontes eólicas é um recurso 
abundante, seguro e limpo [1]. No mundo, estima-se que o 
potencial eólico tecnicamente aproveitável seja maior do 
que o dobro do consumo mundial de eletricidade previsto 
para 2020, e a energia eólica é a fonte energética de maior 
crescimento [4]. Esse tipo de geração de energia tem 
vantagem em relação às demais fontes alternativas, por já 
existir uma tecnologia desenvolvida, onde parques eólicos 
estão sendo construídos para o fornecimento de energia em 
escala equivalente às usinas de fontes convencionais [3]. 
Todo o sucesso da indústria eólica até os dias de hoje foi 
impulsionado pelos esforços de poucos países, 
principalmente Dinamarca, Alemanha e Espanha, ficando 
evidente que, com esforços dos demais países, o impacto 
seria ainda maior [1]. 
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A fonte de energia eólica também é uma grande saída para 
países que tenham pequenas extensões territoriais, mas que 
tenham zonas costeiras, que, dependendo das condições de 
vento, também poderiam gerar energia em ambientes de 
costa-afora (offshore). Na Europa, constatou-se um total de 
trinta e nove parques eólicos marinhos espalhados pelo 
continente, totalizando 2.063 MW de capacidade instalada. 

EsSe ambiente fornece melhores rendimentos na geração 
de energia, devido à inexistência de barreiras físicas, 
ocasionando potência máxima nas turbinas pela pressão do 
vento [3] [5].  

A tecnologia costa-afora avança mais a cada ano, em função 
da localização dos parques eólicos instalados cada vez mais 
distantes da costa, e em maiores profundidades das águas 
costeiras, o que tem como consequência o aumento dos 
custos de instalação e manutenção dos equipamentos.  
Hoje, a distância média dos parques eólicos-costa é de 12,9 
km, e as profundidades médias de implantação em torno de 
20 m. Além disso, o ambiente de costa-afora é muito 
dinâmico, elevando ainda mais os custos, tornando tímidos 
os investimentos nesse ambiente hoje em dia [6]. 

Além disso, são necessários diversos estudos para a 
viabilização desse tipo de empreendimento. Posteriormente 
aos estudos de potencial eólico, são necessários ainda 
estudos geotécnicos, de impactos ambientais, entre outros, 
para que possa ser escolhido um local ideal para a instalação 
de fundações no ambiente marinho.  

O objetivo deste trabalho é o de delimitar um local para a 
instalação de um parque eólico no litoral do Paraná. 

Para esse fim serão analisados os aspectos físicos de 
correntes, a composição sedimentar do leito marinho, e 
serão propostos tipos de fundações que possam ser 
utilizadas neste empreendimento. 

2 Referencial bibliográfico 

O referencial bibliográfico está segmentado de acordo com 
seus tópicos principais, a saber: 

 Fundações; 

 Esforços sobre as fundações; 

 Seleção de um local para a instalação de um 
parque eólico em costa-afora. 

2.1 Fundações 

Fundação monoestaca ou monopilar (monopile) 

Atualmente, o modelo mais comum de fundação para 
turbinas de costa-afora é o de monoestaca. Tem um 
desenho simples, que consiste em um tubo cilíndrico 
com uma estrutura subtransicional que conecta a 
estaca na torre da turbina, de forma eficiente, desde a 
parte mais alta da torre até abaixo da superfície da 
água no fundo oceânico. A monoestaca é cravada ou 
batida no solo oceânico até a profundidade desejada 
[7]. 

Fundação jacket 

A fundação do tipo jacket é de uma estrutura 
semelhante a um superposte de eletricidade de alta 
tensão. Com quatro estacas extras a jacket é fixada ao 
leito ocêanico. Este tipo de fundação é mais utilizada 
em fundos ocêanicos arenosos [8]. 

Fundação tripé (tripod) 

A fundação do tipo tripé é composta de uma estrutura 
de aço com três pernas que apoiam a estaca principal. 
Para a sua instalação é necessário aprofundar a estaca 
principal e subsequentemente as laterais até a 
profundidade desejada. A desvantagem deste tipo de 
fundação é que não pode ser usada em um leito 
oceânico rochoso [8]. 

Fundação triestacas (tripile) 

A fundação do tipo triestacas consiste de três pilares de 
aço que são encaixados em uma estrutura de três 
estacas acima do nível do mar. De acordo com os 
fabricantes de triestacas, elas podem ser utilizadas em 
profundidades entre 25 e 50 m. Só podem ser 
utilizadas em sedimentos arenosos [8]. 

Fundação de gravidade (gravity) 

Fundações do tipo gravidade consistem de um grande 
bloco de concreto onde a torre da turbina eólica é 
fixada. Fundações de gravidade já são utilizadas para 
fundações de pilares de pontes e em alguns parques 
eólicos europeus, em lâmina d'água até 10 m. Esse tipo 
de fundação é muito útil para fundos oceânicos 
rochosos, tendo um custo-benefício maior nesse tipo 
de solo do que os outros tipos de fundações, descritas 
acima [8]. 

Fundação a vácuo (bucket) 

A fundação a vácuo  consiste no encaixe de um tubo 
com a parte superior fechada no leito oceânico 
arenoso. Todo o ar existente no interior desse tubo é 
retirado. É importante que a construção seja ajustada 
de forma uniforme, para garantia da verticalidade da 
fundação. Não é necessário o fundeio de estacas para 
instalar a base a vácuo, portanto, é ambientalmente 
amigável [8]. Esse tipo de fundação é indicado para 
fundos marinhos arenosos. 

Podem ser utilizados ainda outros tipos de fundações, 
como, por exemplo, com sistemas de ancoragem utilizando-
se de formas submersas que aproveitem forças 
hidrodinâmicas para manter a estrutura presa ao fundo e 
outras. 

2.2 Esforços sobre as fundações 

Esforços de ondas (wave loads) 

Os esforços de ondas contêm grandes quantidades de 
energia cinética e esforços de pressão hidráulica que 
podem produzir repetidos impactos nas estruturas dos 
aerogeradores (vibrações mecânicas). A frequência das 



 
                   ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

3 
 

marés tem uma influência significativa no 
comportamento dinâmico das estruturas. Em 
estruturas localizadas distantes da costa deve-se 
considerar que as cargas oriundas das ondas tendem a 
ser mais elevadas devido à maior velocidade do vento, 
maiores profundidades da lâmina d’água, com maior 
incidência desses efeitos nas fundações e na torre [7] 
[9]. 

Correntes (current loads) 

Os esforços provenientes de correntes podem ser 
analisados levando-se em conta parâmetros que 
dependem da profundidade e localização geográfica: 
correntes geradas por ventos, correntes geradas por 
marés, quebra de ondas (em águas rasas) e circulação 
oceânica (como a Corrente do Golfo). As correntes 
geradas por vento, marés e circulação são 
parametrizadas por suas velocidades, que variam 
principalmente com a profundidade, e, como 
consequência, geram esforços maiores na parte 
superior das fundações [7]. 

Subpressão hidrostática nas fundações  

Denomina-se de subpressão hidrostática o esforço 
vertical de empuxo exercido nas estruturas enterradas, 
as quais são responsáveis pelo alívio das tensões que 
muitas vezes exigem ancoragem. 

Esforços de gelo 

Os esforços de gelo devem ser considerados em áreas 
onde ocorre desenvolvimento de gelo e sua deriva. 
Características do gelo que exercem impactos incluem 
sua geometria e natureza, sua concentração e 
distribuição, seu tipo, suas propriedades mecânicas, 
direção e velocidade de blocos em deriva, sua 
espessura e a probabilidade de encontro da fundação 
com um iceberg. 

Outro fenômeno que é considerado é o gelo que se 
forma nas estruturas da turbina que pode ser 
proveniente do spray do mar, chuvas, nevascas ou pela 
umidade do ar, que muda a área da seção transversal 
dos elementos estruturais ou modifica a rugosidade da 
superfície. Para estruturas flutuantes, a distribuição 
desigual do gelo ou a acumulação de neve devem 
também ser consideradas [7] [9]. 

Outros esforços poderão ser considerados como, por 
exemplo, o transporte de sedimentos como o que ocorre na 
foz dos grandes rios. 

2.3 Seleção de um local para a instalação de um parque 
eólico em costa-afora 

A escolha de um local para a construção de parque eólico 
em ambiente de costa-afora necessita de estudos de vários 
parâmetros que podem ou não viabilizar sua execução, 
como a segurança, incidência e regularidade dos ventos, 
custos de instalação, operação e manutenção. 

Do ponto de vista de regularidade dos ventos, no caso de 
integração de sistemas elétricos como ocorre no Brasil, 
deverá também ser previsto como será substituído o parque 
eólico nos intervalos de calmaria (hidroeletricidade, 
termoelétricas, etc). 

 Descrevem-se abaixo os principais fatores utilizados na 
escolha de um local apropriado para esses 
empreendimentos, baseados em [7] e [10]. 

Profundidades da costa e características batimétricas 

A tecnologia atual possibilita o desenvolvimento de 
parques eólicos marinhos em profundidades de até 30 
m ou mais, sendo que as áreas mais profundas poderão 
ser exploradas em um futuro próximo, com o ganho de 
experiência (particularmente na Europa) e avanços 
tecnológicos. 

Como parâmetro define-se a profundidade mínima 
para parques eólicos em 5 m, dependendo 
principalmente dos navios utilizados na instalação, das 
turbinas e de outras funções requeridas. 

Escolha do tipo de fundações 

No que diz respeito à definição do tipo de fundações a 
adotar, outros parâmetros devem ser levados em 
consideração, tais como: a porosidade do solo, 
estratigrafia, taxa de sedimentação do local, idade do 
solo e regime de correntes e marés. No local também 
não deve haver abalos sísmicos, o que pode favorecer 
erosão do fundo oceânico gerando danos às estruturas. 
Correntes e ondas também devem ser estudadas antes 
da instalação das fundações, pois atingem essa 
estrutura constantemente, gerando vibrações e fadiga. 
É importante identificar a direção e intensidade das 
ondas e correntes existentes no local, que devem ser 
combinadas com a força do vento na turbina, 
verificando-se os esforços nas estruturas. A 
profundidade média de perfuração para a instalação 
das estruturas é de aproximadamente 25 m no solo 
oceânico, podendo aumentar de acordo com a altura 
da torre a ser instalada [7]. 

Restrições físicas 

Na Tabela 1 é mostrado um ranking de locais para a 
escolha próxima do ideal levando em conta diversas 
características. As letras de DF, PF, FV e MF 
representam, respectivamente, os locais desfavoráveis, 
pouco favoráveis, favoráveis e muito favoráveis.  

Tabela 1: Ranking de locais favoráveis à instalação eólica em costa-
afora. Fonte: [10]. 

Características DF PF FV MF 

Profundidade.  
Média(m) 20-30 18-20 15-18 5-15 

Distância da 
Costa(km) 14+ 7-14 4-7 0.5-4 

Impacto Visual 
(km costa-afora) 0-1 1-3 3-9 9+ 

Densidade 
Populacional 

(residentes/km2) 

45+ 20-45 5-20 0-5 
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O local escolhido também deve ser capaz de receber um 
número de turbinas, cuja capacidade instalada seja de no 
mínimo 100 MW, para que o empreendimento seja viável 
[10].  Um estudo de viabilidade técnica e ambiental 
(EVETEA) deve ser previamente efetivado para verificação 
desses parâmetros. 

Outras restrições e impactos ambientais são mostrados na 
tabela 2. 

Tabela 2: Restrições e distâncias de segurança para a instalação de 
estruturas que constituem parques eólicos. Fonte: [10]. 

3 Área de estudo 

O litoral paranaense (Figura 1) tem aproximadamente 107 
km de costa oceânica, com limites ao norte com o estado de 
São Paulo, na barra do Ararapira, no município de 
Guaraqueçaba (25º12’S), e ao sul, com o estado de Santa 
Catarina, na foz do rio Saí-Guaçu (25º58’S). Possui duas 
grandes baías, Paranaguá e Guaratuba. O litoral está 
inserido na região da costa brasileira denominada de 
sudeste ou das escarpas cristalinas, que abrange o trecho 
entre o Cabo Frio/RJ e o Cabo de Santa Marta/SC [11], 
caracterizado pela grande extensão da plataforma 
continental, que é composta basicamente de areia e lamas 
[12]. 

O litoral do Paraná é constituído por sete municípios, 
classificados por Estades [13] como rurais (Guaraqueçaba e 
Morretes), portuários (Paranaguá e Antonina) e praiano-
turisticos (Guaratuba, Matinhos, e Pontal do Paraná). As 
principais atividades econômicas da região são o turismo, 
agropecuária, pesca e o extrativismo vegetal. 

No município de Pontal do Paraná está localizado o 
balneário de Pontal do Sul, tendo como coordenadas 
geográficas a latitude 25° 35’S e longitude 48°21’W, na 
desembocadura sul da baía de Paranaguá, principal entrada 
para o Porto de Paranaguá, sendo este último o maior porto 
exportador de grãos da América do Sul [14]. 

A dinâmica dos ventos no litoral paranaense é definida 
basicamente pelo anticiclone do Atlântico Sul e pelo 
Anticiclone Migratório Polar, na sua ação sobre o ramo 
Atlântico da Massa Polar [15]. Os dados disponíveis revelam 
que os ventos predominantes possuem direções ENE, E, 
ESSE e SE, com intensidades mais fortes nos quadrantes 
leste e sul, sendo que as de quadrante leste são 
relacionadas às circulações locais, enquanto que as de Sul 
são relativas à passagem de frentes frias [16]. 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo (quadrado branco) 
e da estação meteorológica de Pontal do Sul. Fonte: 

Landsat, banda 5. 1999. 

A intensidade dos ventos na região tem média de 4 m/s com 
sistema de brisas bem relevantes, sendo detectadas 
amplitudes de até 2 m/s nos meses de novembro até março 
[17]. 

O Grupo de Física Marinha do Centro de Estudos do Mar da 
UFPR manteve, durante os anos de 1996 a 1999, um 
monitoramento dos padrões de ventos na região de Pontal 
do Sul.  

Noernberg [18] concluiu que houve uma mudança no 
padrão dos ventos dos anos de 1996 e 1997 para os anos de 
1998 e 1999 (Figura 2). Os ventos frequentes de NE 
diminuíram sensivelmente. Os autores correlacionam o fato 
com o fenômeno El Niño, ocorrido em 1997–1998, que teria 
ocasionado um aumento na frequência de sistemas frontais 
provenientes do sul, modificando os padrões de vento 
normais que apresentam a componente NE acentuada. 

Christófaro et al. [19], analisando dados de vento para o 
potencial eólico da região, entre os anos de 2007 e 2009, 
verificaram que a região apresenta uma tendência de 
direção dos ventos entre os setores W, S e L, sendo que os 
setores SSW, S, SSE, ESE e E, foram os que tiveram as 
direções mais significativas, ocorrendo ventos com maior 
frequência no setor S (4,7 %), seguido por E (4,6 %). 

Comparando o gráfico (figura 3) das rosas dos ventos com 
os resultados de Noernberg, [18] (figura 2), que teve fins 
meteorológicos, é possível perceber uma igualdade nos 
quadrantes de direção dos ventos com os anos de 1998 e 
1999, que estariam sob efeitos do fenômeno El Niño, que 
teriam ocasionado um aumento na frequência de sistemas 
frontais provenientes do sul. Os dados de 2007 e 2008 
estariam sob efeito do fenômeno La Niña e os de 2009 sob o 
efeito de El Niño, segundo o CPTEC/INPE [20], que 
explicariam os padrões encontrados naquele trabalho. 

Restrições 
Distâncias de 

segurança (m). 

Rotas comerciais subaquáticas 
de trens e hidrovias 1.000 

Naufrágios protegidos 500 

Rodovias submersas 150 

Linha de costa 500 

Grandes lagos e pântanos 
costeiros Proibido 

Reserva ambiental Proibido 

Área de interesse ambiental Proibido 

Parques nacionais Proibido 

Áreas protegidas Proibido 
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Figura 2: Diagrama da Rosa dos Ventos para Pontal do Sul de 1996 a 
1999. Fonte: Grupo de Física Marinha – CEM. 
Nota: dados trabalhados por Noernberg [18]. 

 

Figura 3: Direção e velocidades dos ventos em Pontal do Sul. O 
gráfico A representa a direção predominante do vento. O gráfico B 

representa as velocidades médias (azul) e máximas (salmão) em 
cada quadrante. Fonte: Christófaro et al. [19]. 

4 Materiais e métodos 

A seguir serão apresentados os materiais e métodos usados 
nas análises realizadas. 

4.1 Padrão de ondas e correntes 

Para a análise dos aspectos físicos de correntes marinhas da 
região costeira de Pontal do Sul, foram utilizados dados 
secundários que caracterizam esses processos na região, 
como os de Portobrás [21]. Angulo [22], Camargo et al. [23], 
Marone et al. [24], Noernberg [18] e Lima et al. [25]. 

4.2 Composição sedimentar e tipo de fundação 

Para a análise da composição sedimentar do fundo marinho, 
foi considerada a região que compreende desde a 
desembocadura sul do Complexo Estuarino de Paranaguá 
(CEP), até o balneário de Praia de Leste, no município de 
Pontal do Paraná, a fim de indicar o melhor tipo de 
fundação para a região. Para esse estudo, foram utilizados 
dados secundários disponíveis na literatura, como os de 
Vieira dos Santos [26], Angulo [27], Lamour [28], Lamour et 
al. [29], Veiga et al. [12], Lamour et al. [30] e Lamour et al. 
[31]. 

4.3 Escolha da área para instalação 

Utilizando as estimativas obtidas das correntes locais e da 
análise sedimentar da região, entre outros parâmetros, foi 
possível propor uma área em ambiente de costa-afora onde 
futuramente poderia ser instalado um parque eólico, 
levando em consideração a metodologia de Helimax [10], 
junto com os resultados obtidos nos itens 6.1 e 6.2. A 
literatura consultada neste objetivo inclui os trabalhos de 
Barbieri et al. [32], Sá da Costa [33], Paraná Mar & Costa 
[34], Mestre et al. [35], DHN [36] e IBGE [37]. 

5 Resultados e discussão 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados 
obtidos. 

5.1 Padrão de ondas e correntes 

No litoral paranaense foram feitos três levantamentos sobre 
dados de ondas. O primeiro foi realizado entre os meses de 
agosto e dezembro de 1982, com um ondógrafo instalado 
entre a Praia de Leste e o arquipélago de Currais. Esse 
estudo revelou a existência de dois trens preferenciais de 
ondas, provenientes das direções ENE e SSE/SE, e que as 
ondas mais altas vêm do quadrante SE [21]. 

Os azimutes de frente de ondas observados no período de 
coleta de dados (Tabela 3) referem-se a dois sistemas 
distintos de geração de ondas: a direção ENE, gerada pela 
atuação dos ventos associados ao anticiclone tropical do 
Atlântico Sul (centro de alta pressão), caracterizando ondas 
bastante regulares e de tamanho intermediário, sendo que 
as da direção SSE/SE  se relacionam à passagem de sistemas 
meteorológicos, que ocasionam a formação de “ondas de 
tempestade” [21]. Os parâmetros A, B, C e D presentes na 
tabela 3 referem-se à altura máxima da onda (em m), altura 
significativa das ondas (em m), período médio (em s) e a 
direção das ondas (em graus). 

Tabela 3: Valores de altura, período e direção de ondas entre 
agosto e dezembro de 1982. Fonte: [21]. 

Parâmetro Ago Set Out Nov Dez 

A 2,35 3,95 3,2 2,65 3,5 

B 1,58 2,54 2,54 1,49 2,13 

C 16,53 10,73 10,73 9,8 12,0 

D - 112° 133° 140° 123° 

O segundo levantamento, efetuado por Marone et al. [24], 
em períodos de verão, indica que as ondas que adentram o 
CEP, pelo setor entre a ilha da Galheta e o balneário de 
Pontal do Sul, mostram que as alturas significativas são 
menores do que 0,5 m, com períodos da ordem de 7 s. 
Ondas menores, com alturas de até 0,25 m, apresentam 
períodos de até 12 s. A direção média principal de chegada 
de ondas é SE. Ainda, segundo os mesmos autores, as ondas 
possuem uma característica não linear de propagação, 
criando um fluxo turbulento, o que implica um maior poder 
de ressuspensão e transporte de sedimentos. Para o período 
de inverno, as ondas apresentam alturas significativas 
menores que 0,3 m, com períodos da ordem de 5 s. A 
direção principal de chegada de ondas é S-SE, ligeiramente 
diferente da situação encontrada no verão. 
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O período de coleta dos dados levantados por Marone et al. 
[24] foi de extrema calmaria, o que exigiu mais medições, 
em condições energéticas mais fortes, comuns no inverno. 
Assim, os dados proporcionaram uma pequena amostra de 
como é o padrão de ondas durante aquela estação.  

Lima et al. [25], utilizando o dispositivo S4ADW (InterOcean 
System Directional Wave Instrument), coletaram dados de 
direção dos trens de ondas de outubro de 2006 até janeiro 
de 2008, entre os balneários de Shangri-lá e Ipanema, na 
isóbata de 10 m, revelando trens de onda com direção 
predominante de SE. 

Para dados de correntes, Camargo et al. [23], baseando-se 
no deslocamento de garrafas de deriva ao longo da costa, 
concluíram que o fluxo principal das correntes de deriva 
litorânea na região é para a direção norte. A inversão de 
deriva, para o sul, ocorre frequentemente e foi observada 
em campo diversas vezes em períodos de bom tempo, com 
ventos predominantes do quadrante NE, mas cuja 
intensidade é bem menos pronunciada [22]. 

Noernberg [18], utilizando imagens de satélite Landsat 7, 
observou a troca de propriedades entre a zona de surf e a 
plataforma rasa na região a sul da desembocadura do CEP, 
materializadas pela presença de correntes de retorno com 
características erosivas. A pluma de sedimentos, observada 
pelo autor para a delimitação das correntes de retorno, é 
proveniente da ressuspensão de sedimentos pela ação das 
ondas sobre o fundo da área. No mesmo estudo, descreve 
ainda megacorrentes de retorno (mega rip-currents), 
existentes na porção central da área formada pelas massas 
d’água que convergem de Pontal do Sul para Praia de Leste 
e de Matinhos para Praia de Leste, ultrapassando a isóbata 
de 10 m (Figura 4). Nestas condições de energia, pode haver 
trocas importantes de propriedades e constituintes entre a 
zona de surf e a plataforma rasa. 

 

Figura 4: Correntes de retorno e megacorrentes de retorno no 
balneário de Praia de Leste. Fonte: Noenrberg [18]. 

Noernberg [18] ainda observou a inexistência de correntes 
de retorno em Pontal do Sul, sendo que essas correntes 
começam a aparecer a partir do Balneário Atami, com 
espaçamento entre elas de 150 m, com comprimento 
transversal à costa, de 170 m. 

Com relação às características das marés, o Grupo de Física 
Marinha – GFM do Centro de Estudos do Mar – CEM, da 
UFPR, definiu que a costa paranaense possui regime de 
micromarés (amplitudes normalmente menores que 2,0 m), 
com uma amplitude de maré de 1,8 m na desembocadura 
da baía de Paranaguá, decrescendo ao longo da costa, tanto 
para sul como para norte. No interior do CEP, todavia, a 
amplitude de maré é maior do que na desembocadura 
devido à refração da onda de maré no solo estuarino, 
podendo ser classificado como mesomarés [16]. 

Os dados sobre a direção dos trens de onda e das correntes 
de deriva litorânea foram importantes, pois revelaram um 
padrão de direção para S/SE e N respectivamente. Segundo 
Delong e Westgate [7], esses tipos de esforços combinam-se 
com os esforços de vento que atingem a turbina, podendo 
avariar a fundação se tiverem a mesma direção, com fortes 
intensidades. Todavia, esses dados podem ser utilizados em 
um estudo futuro de esforços e fadigas na fundação. 

Os dados de correntes de retorno ajudaram a identificar os 
possíveis locais para a instalação das fundações na região. 
Pontal do Sul é um local que não sofre influência desse 
fenômeno com características erosivas. Também é próximo 
do sítio onde os dados de vento foram coletados. Noernberg 
(2001) concluiu que pode haver trocas importantes de 
propriedades e constituintes entre a zona de surf e a 
plataforma rasa, onde ocorrem esses fenômenos, sendo 
importante haver uma distância de segurança das 
fundações em relação às correntes de retorno, pois podem 
gerar esforços de fadiga [7] na fundação, dependendo da 
sua intensidade, podendo afetar a sua estabilidade, devido a 
erosões. 

Não foram encontrados valores padrão na literatura sobre 
alturas de maré que poderiam afetar as fundações. 

5.2 Composição sedimentar e tipo de fundação 

A região próxima à desembocadura do CEP é utilizada para o 
lazer, pesca artesanal e atividades portuárias. Devido a esta 
última atividade, a via de acesso ao porto de Paranaguá na 
desembocadura (Canal da Galheta) é dragado regularmente, 
desde 1972, quando ocorreu a sua abertura. Essas obras 
modificaram a dinâmica costeira local, decorrendo a 
interrupção da transferência de sedimentos da porção sul 
para a porção norte do litoral paranaense, criando uma 
armadilha de sedimentos no canal navegável [27] [30]. 

Além das atividades de dragagem, ocorre na região os 
pontais rochosos, associados às elevações topográficas da 
Ilha do Mel. A posição desses pontais confere aos fluxos de 
correntes de maré maior projeção na plataforma 
continental rasa, em direção ao quadrante SE. Assim, os 
fluxos de maré causam o efeito de molhe hidráulico [27] 
[28] [30], retendo os sedimentos transportados pelas 
correntes de deriva longitudinal, os quais formam o banco 
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da Galheta, que constituem o delta de maré vazante do 
estuário, gerando déficit de sedimentos na desembocadura 
norte do canal [31]. 

Lamour et al. [29], estudando as áreas das desembocaduras 
norte e sul do CEP, constataram que predominam areias 
finas a médias na desembocadura sul, e areias finas a 
grossas na desembocadura norte, de moderadamente a 
bem selecionados no sul e moderadamente a pobremente 
selecionados na norte. Em ambas as desembocaduras 
ocorre o predomínio de areias finas, tanto na sua porção 
externa quanto na porção proximal da plataforma rasa 
adjacente. Outro ponto marcante que pode ser observado é 
a concentração de areias muito finas na porção distal da 
plataforma rasa [31]. 

Veiga et al. [12] analisaram a composição sedimentar na 
porção central da plataforma continental paranaense, que 
apresentou grande predominância de areias finas, 
ocorrendo corpos de areia média a grossa entre os 10 e 15 
m de profundidade e junto à costa (5 – 10 m), havendo 
também uma faixa muito fina de silte e argila (Figura 5). 

A costa do litoral central paranaense foi caracterizada como 
uma costa do tipo dominada por tempestades, visto que as 
características observadas indicam que o principal 
controlador da dinâmica deposicional atual é o regime de 
ondas [12]. Durante as tempestades, a energia de ondas é 
maior, e o registro deposicional irá preservar o retrato 
desses eventos episódicos de maior energia, podendo erodir 
em parte ou totalmente os registros da deposição ocorrida 
durante períodos de menor energia de ondas. 

 

Figura 5: Distribuição da média granulométrica nos 
sedimentos de fundo da face da costa da porção central do 

litoral paranaense. Fonte: Veiga et al. [12]. 

Com essa composição sedimentar, e utilizando parâmetros 
da empresa Offshore Wind [8], e estudos de Delong e 

Westgate [7], é possível sugerir a utilização para fundação 
dos tipos Bucket, Tripile, Tripod e Jacket, Monopile descritos 
anteriormente. Já a fundação Gravity não é aconselhável, 
visto que não ocorrem fundos oceânicos rochosos na região. 

As informações secundárias sobre a composição sedimentar 
também possibilitou avaliar um possível local para a 
implantação das fundações. Os estudos de Veiga et al. [12] e 
Lamour et al. [29] mostraram que o litoral central 
paranaense é dominado por sedimentos arenosos, sendo 
possível a instalação das fundações em qualquer parte dessa 
região. Mas levando em consideração os resultados obtidos 
no item 6.1, fica evidente que a região de Pontal do Sul seria 
o melhor local para a instalação das fundações, pois é a 
única região em que não ocorrem correntes de retorno. 

Também devem ser considerados eventuais movimentos 
tectônicos na área, que poderiam influenciar as eventuais 
estruturas dos aerogeradores. Na atualidade, não existem 
sismógrafos instalados na região. Vieira dos Santos [26] 
relata a ocorrência de dois eventos sísmicos neste trecho da 
costa. O primeiro aconteceu no ano de 1789, na cidade de 
Cananéia, no Estado de São Paulo, ao norte da região 
estudada, onde foi relatada a ocorrência de “ressacas” e 
condições adversas na baía de Cananéia, logo após o abalo. 
O segundo foi em Paranaguá, no ano de 1845. Assim, seriam 
necessários estudos mais detalhados sobre esse aspecto.  

5.3 Proposta de local para instalação de um parque eólico 

Utilizando os dados obtidos nos itens 5.1 e 5.2 propõe-se o 
balneário de Pontal do Sul como local para a instalação das 
fundações em ambiente de costa-afora. Foram também 
analisados aspectos ambientais restritivos [10] conforme as 
tabelas 1 e 2. 

Segundo o IBGE [37], o Município de Pontal do Paraná tem 
uma densidade populacional de 94 hab/km², com uma 
pequena extensão territorial (200,5 km²) e uma população 
de 17.820 habitantes.  

A instalação de um parque eólico costa-adentro (onshore), 
poderia gerar diversos impactos ambientais, físicos, 
biológicos e sociológicos. Estudos podem indicar a 
minimização desses impactos. 

Utilizando a Tabela 1, juntamente com os dados 
batimétricos e de distância da costa fornecidos pela Carta 
Náutica n° 1.820 [36], que abrange o litoral central 
paranaense, foi possível localizar um local propício para a 
instalação dos aerogeradores (Figura 6). 

O local apresenta distância de pouco mais de 5 km da costa, 
apresentando profundidades variando de 13 a 17 m, sendo 
consideradas favorável e muito favorável por aquela 
classificação. Essa região é utilizada como fundeadouro para 
navios que estão aguardando a liberação de acesso para o 
porto de Paranaguá. Uma mudança de local do fundeadouro 
da região atual será necessária uma vez que navios podem 
atracar em maiores profundidades do que as encontradas 
na região escolhida, ou em áreas adjacentes. 
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Figura 6: Local sugerido para a instalação de um parque eólico no Balneário de Pontal do Sul (área retangular em preto). Fonte: [36]. 
Adaptado pelos autores.  

 

Figura 7: Parques e habitats especiais no litoral central paranaense. Em vermelho, possível local para instalação. Fonte: [34]. 
Adaptado pelos autores. 
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Quando se analisa a Tabela 2, a região apresenta várias 
áreas de conflito de usos com a atividade proposta neste 
trabalho (Figura 7). Existem áreas de preservação ambiental, 
como parques nacionais, corredores de biodiversidade, 
habitats submersos e habitats especiais [34]. 

Em relação ao Parque Nacional de Currais, várias espécies 
de pássaros têm seus ninhos nesse sítio. A mortalidade tem 
maior incidência sobre as aves migratórias do que sobre as 
aves residentes, sendo que parques eólicos não devem ser 
construídos próximos aos habitats de aves. A mortalidade 
em aves locais é muito reduzida sendo menor do que uma 
ave por máquina por ano [33]. 

Estudos ambientais são necessários pois o litoral 
paranaense é um local de rota de aves migratórias 
provenientes do hemisfério norte, principalmente nas 
estações de primavera e verão, que rumam para o sul e 
sudeste do Brasil. Por exemplo, Barbieri et al. [32] citam que 
o município de Ilha Comprida, São Paulo, próximo a Pontal 
do Paraná, é uma das áreas de parada para o forrageio e 
descanso da Batuíra-de-Bando (Charadrius semipalmatus), 
durante a migração de retorno para o hemisfério norte 
(abril) e áreas de alimentação no hemisfério sul (setembro).  

Mestre et al. [35] também relatam a presença dessa espécie 
na Baía de Paranaguá e suas proximidades. Assim, seria 
necessário avaliar o quão importante é a área escolhida sob 
este aspecto.   

A Energia eólica tem como ponto positivo a melhoria global 
da qualidade do ar, pois não gera continuamente CO2, 
ocorrendo isso apenas no momento da construção dos 
aerogeradores. 

Outra vantagem é que o custo de sua construção é 
multiplicado em cerca de 20 vezes ao longo de sua vida útil 
[33], podendo ser uma fonte de renda para a região, visto 
que gera empregos, durante a construção, na manutenção, 
na operação, no monitoramento do empreendimento [1]. 

6 Conclusões e considerações finais 

Em relação aos tipos de fundação, a região mostrou-se apta 
a receber estruturas de aerogeradores. Os modelos de 
fundação que poderiam ser utilizados são os do tipo 
Monopile, Jacket, Tripod, Tripile e Bucket, pois todos podem 
ser implantados em sedimentos arenosos, que dominam na 
costa central do litoral paranaense. Estudos detalhados, em 
projetos executivos com levantamentos sísmicos e 
geotécnicos, que abranjam 25 a 30 m (ou mais) de 
profundidade abaixo do fundo marinho seriam necessários 
para confirmar essa hipótese, pois as estruturas necessitam 
de perfis estratigráficos homogêneos para a sua 
estabilidade.  

O regime de ondas e correntes também foram satisfatórios, 
revelando que as direções de propagação, podem sofrer 
mudanças durante as estações do ano, aumentando suas 
intensidades nos períodos de inverno. Os estudos realizados 
na região também revelaram a ocorrência de correntes de 
retorno, que poderiam afetar e danificar as estruturas a 
serem colocadas. 

A região proposta fica próxima à desembocadura sul do CEP, 
sobrepondo-se a uma área de fundeadouro dos navios que 
aguardam a entrada para o porto de Paranaguá, gerando 
conflito de uso. Áreas próximas são utilizadas por aves 
migratórias vindas da América do Norte no verão, em busca 
de abrigo e alimentos. O local também tem diversos navios 
afundados que servem de abrigo para organismos marinhos, 
e recifes de corais artificiais [36]. Também existem nas 
adjacências dois parques nacionais, o de Superagui e o da 
Ilha de Currais, que podem ter interferência ambiental. A 
execução de um estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental de um empreendimento dessa envergadura 
definirá seu desenvolvimento. 
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