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RESUMO 
 

A previsão de ondas em águas rasas é um desafio que integra fenômenos de ondas não 

lineares e as características físicas e dinâmicas do fundo da zona costeira de interesse. Muitos 

estudos vêm sendo feitos com a obtenção de dados in situ para poder calibrar e validar 

modelos matemáticos que acoplam a hidrodinâmica, morfodinâmica e ondas. Neste trabalho é 

apresentado um estudo da propagação e transformações de um campo de ondas gerado por um 

ciclone extratropical desde a sua formação até a total dissipação na praia, utilizando 

modelagem numérica e medições in situ em águas profundas e rasas. Características não 

lineares das ondas em águas rasas são apresentadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os principais campos de ondas que incidem na costa Sul/Sudeste do Brasil são 

formados por pistas de ventos originadas pelos ciclones sub e extratropicais e pelos 

anticiclones móvel polar e o semi-permanente do Atlântico Sul. Estes ciclones geram as 

principais pistas de ventos que compõe o clima de ondas de alta densidade de energia 

incidente no Sul e Sudeste do Brasil (CAMPOS, 2009; NEMES e MARONE, 2013). O 

posicionamento e distância das pistas de ventos sobre o oceano em relação a uma área de 

interesse são muito importantes para serem observados estados de mar do tipo wind sea (< 

1000m) e swell (> 1200m) (NEMES e MARONE, 2013). A Plotagem da Evolução do 

Espectro Direcional (PLEDs) do campo de ondas, desenvolvido por Parente (1999), 

possibilita identificar e analisar as principais características de cada campo de ondas e os 

fenômenos envolvidos. 

São diversas as necessidades das informações de ondas. Nas atividades oceânicas e 

costeiras os dados servem como forçantes de entrada em modelos de previsão oceanográfica, 

auxílio nas operações offshore, compreensão da dinâmica costeira, planejamento de estruturas 

marítimas, validações de medições remotas, além de contribuir para importantes bancos de 

dados nacionais e internacionais.  

É extremamente importante realizar um controle de qualidade de dados medidos com 

testes de consistência construídos com algoritmos para qualificar o dado a partir de uma 

combinação dos resultados nos testes (PEREIRA, 2015). Com medições oceânicas em pontos 

diferentes e em locais na costa é possível identificar a transformação dos campos de ondas e 

fenômenos importantes para diversos fins. 
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OBJETIVOS 
 

 Estudar a propagação e transformações de um campo de ondas formado por um 

ciclone extratropical desde a área de geração até a zona de quebra. 

 

METODOLOGIA 
 

Um ciclone extratropical com centro de baixa pressão em aproximadamente 45º W 45º 

S (12 HMG) no dia 01/08/2015 foi monitorado utilizando medições em águas profundas e 

rasas além de modelagem numérica. A previsão do evento foi realizada utilizando o modelo 

WW3 versão 4.18 com vento GFS (Global Forecast System) com resolução de 0,25º. 

Para a caracterização das ondas em águas profundas foram utilizadas as boias de Rio 

Grande/RS, Florianópolis/SC e Santos/SP com informações de Altura significativa (Hs), 

Período de Pico (Tp) e Direção associada ao Período de Pico (Dp). 

Os dados de ondas em águas rasas foram coletados na praia da Reserva, Rio de 

Janeiro/RJ, Brasil, em LDA de aproximadamente 2 m. Esta praia foi escolhida por estar 

exposta aos principais eventos meteo-ceanográficos do Atlântico Sul, além de possibilitar o 

posicionamento, de forma estável, do perfilador acústico de correntes entre os afloramentos 

rochosos presentes nesta praia, os quais induzem a quebra das ondas em eventos mais 

energéticos. Este fato contribui para o estudo das transformações das ondas em águas rasas, 

uma vez que estes dados estão sendo coletados no ponto de maior esbeltez do perfil de ondas, 

ou seja, logo antes de sua quebra. 

 

RESULTADOS 

 

 O campo de ondas e vento modelado para a semana do dia 05/08/2015 é apresentado 

pela Figura 1, em que se observa, através da PLEDs, a presença de um mar mais energético na 

faixa de 8 a 13 s proveniente de S-SO, associado ao ciclone extratropical, um mar local de alta 

frequência de L e um swell de longo período (faixa vermelha) com baixa energia. As barras de 

vento no quadro em destaque, exclusivamente, não estão associadas ao mar de alta frequência, 

apresentando uma virada rápida de N-NO para E-SE. 

Ondulações com as mesmas características foram registradas pelas boias de Rio 

Grande, Florianópolis e Santos, apresentado na Figura 2. Através da série de Tp, 

principalmente, fica claro a defasagem entre as boias em registrar a chegada da ondulação de 

mais longo período (quadro em destaque), o que auxilia o monitoramento na propagação 

dessas ondas. 

A Figura 3 apresenta uma série de velocidade vertical registrada às 11h do dia 

05/08/2015 (A), um zoom dessa série (B), o auto-espectro e direção média (C) e um 

histograma das 35 series de acelerações registradas neste dia É interessante notar como o 

histograma representa bem a série de aceleração vertical, com uma assimetria positiva e moda 

negativa. Dos 36864 valores pontuais de velocidade vertical, 599 obtiveram valores maiores 

que 0,5 m/s, enquanto que apenas 23 menores que -0,5 m/s. 
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Figura 1 – Esquerda: PLEDs da previsão do dia 03/08/2015. Direita superior: Parâmetros 

meteo-oceanográficos da previsão. Direita inferior: Campo de vento do ciclone monitorado. 

Destaque para o dia 05/08. 

 

Figura 2 – Parâmetros de ondas nas boias do PNBOIA. Linha azul e vermelha: Hs e Hmax. 

Pontos amarelos e verdes: Velocidade e Direção dos ventos em 2 anemômetros. 
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Figura 3 – A) Série de velocidade vertical registrada. B) Zoom dessa série. C) Auto-espectro 

e direção média. D) Histograma das 35 as series de acelerações registradas.  

 

CONCLUSÕES 
 

 Um dos principais fenômenos meteorológicos sobre o Atlântico Sul foi monitorado e 

modelado numericamente. A propagação do campo de ondas gerado foi registrado em 

instrumentos oceânicos e costeiros. A dispersão direcional de frequências em águas profundas 

pôde ser identificada, bem como as características de densidade espectral que incidiram em 

uma praia oceânica do SE do Brasil. Além disso, fenômenos físicos não lineares observados 

poderão ser mais bem estudados com a continuidade do presente estudo. A compreensão dos 

processos físicos não-lineares que ocorrem na zona de quebra de ondas é fundamental para a 

engenharia costeira e morfodinâmica de praias arenosas.  
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