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RESUMO 
 Este trabalho apresenta a comparação entre os dados de ondas medidos pelo ondógrafo 

Waverider Datawell Mark III, fundeado na Lagoa dos Patos, e os dados preditos pelo modelo  

SWAN, para o mesmo ponto. Os registros de ondas foram obtidos para um ponto localizado a  

aproximadamente 14 km de São Lourenço do Sul. Utilizando os dados batimétricos da lagoa e 

os dados de ventos coletados pela estação meteorológica da Praticagem da Barra do Rio 

Grande, simulou-se a geração de ondas com o modelo SWAN. Através da análise estatística 

dos parâmetros de ondas verificou-se que o modelo apresenta boa correlação com as medições 

de ondas realizadas in situ. Foram determinados, também, os fatores de ajuste do modelo, 

com intuito de eliminar a tendenciosidade deste. Concluiu-se que o modelo SWAN é uma 

ferramenta integradora de extrema valia para esta região, pois proporcionou resultados 

satisfatórios e, desta forma, pode ser utilizado para realizar predições de ondas na Lagoa dos 

Patos, fornecendo importantes dados aos navegantes e, ainda, servindo de subsídio a obras de 

engenharia costeira. 

 

Palavras chave: Lagoa dos Patos, ondógrafo, SWAN. 

 

INTRODUÇÃO 
 O conhecimento do clima de ondas em ambientes costeiros, tanto oceânicos quanto 

lagunares, é de fundamental importância para profissionais da engenharia costeira e da 

oceanografia. Diversas obras de proteção costeira são projetadas de acordo com os parâmetros 

de ondas (altura significativa, período de pico e direção da onda), tais como comprimento e 

altura de coroamento de molhes. 

Existem várias praias e desembocaduras de rios na Lagoa dos Patos que podem estar 

sofrendo processos erosivos e ou deposicionais de sedimentos e, desta forma, necessitando de 

algum tipo de obra costeira que auxilie na sua proteção, mas sem o conhecimento do regime 

de na região, torna-se difícil qualquer tomada de decisão. De acordo com Fontoura et al. 

(2015), a Lagoa dos Patos consiste no principal corpo d’água da Hidrovia do Mercosul, e até 

o presente momento não houve noticia de um estudo detalhado do seu regime ondulatório. 

A Lagoa dos Patos possui orientação geral NE-SW, paralela à linha de costa do Rio 

Grande do Sul, protegida em sua maior parte das águas do Oceano Atlântico por um sistema 

de barreiras arenosas que extende-se do norte da lagoa até o extremo sul, onde há o canal de 

comunicação com o oceano, através dos molhes em Rio Grande (TOLDO, 1991). É a maior 
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lagoa costeira do mundo, com comprimento médio de 250 km e largura média de 40 km, 

abrange uma área de aproximadamente 10.360 km
2
 (Figura 1). Devido à profundidade média 

de 5 m, pode ser classificada como uma lagoa rasa (MÖLLER et al., 1996). Segundo Martins 

et al. (1989) a amplitude da maré astronômica é de 0,45 metros, caracterizando regime de 

micro-maré. As direções predominantes de ventos coincidem com a direção do eixo 

longitudinal do corpo lagunar (NE-SW), gerando ondas responsáveis pela configuração de sua 

margem, formando esporões arenosos recurvados.  

 

OBJETIVO 
 O principal objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do modelo SWAN, quando 

aplicado à Lagoa dos Patos, comparando os resultados gerados por ele, com valores medidos 

pelo ondógrafo. 

 

METODOLOGIA 
 Registros inéditos da caracterização de ondas na Lagoa dos Patos foram adquiridos 

através de um ondógrafo Waverider Datawell Mark III (Figura 1) fundeado a uma distância de 

aproximadamente 14 km da costa de São Lourenço do Sul, no ponto de coordenadas 31º 29’ S 

e 51º 55’ W (Figura 2). O equipamento esteve fundeado na lagoa durante o período de 22 de 

janeiro a 01 de julho de 2015, registrando altura, período e direção de onda, temperatura da 

água e a posição geográfica. Através de uma antena de rádio, posicionada no topo do 

ondógrafo, foi realizada a transmissão dos dados brutos e espectrais para a estação receptora 

localizada no Campus São Lourenço do Sul - FURG e dai via internet para o LEC (Figura 3). 

Parâmetros de ondas (altura significativa, período de pico e direção de pico) depois de 

analisados foram divulgados em tempo real no site redeondas.herokuapp.com. 

    
   Figura 1: Ondógrafo      Figura 2: Localização do ondógrafo – RS.             Figura 3: Esquema de transmissão 

  

 A partir da digitalização de cartas náuticas da regi ão, disponíveis no site Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), realizou-se a interpolação da batimetria da Lagoa dos Patos. 

Dados horários da intensidade de ventos, coletados na Praticagem da Barra do Rio Grande, à 

25 metros de altura, foram convertidos para 10 metros de altura de acordo com a Equação 1 

(Shore Protection Manual, 1984):     

     𝑢(10) = 𝑢𝑧 (
10

𝑧
)
1/7

    (1)    

onde z é a altura em que foram feitas as medições (25 m), e uz é a intensidade da velocidade 

do vento à esta altura z.   

Com a intensidade e direção de ventos e a batimetria da lagoa simulou-se a geração e 

propagação de ondas utilizando o modelo SWAN. Foi adotada uma grade com espaçamento 

de 500 metros. 

As séries temporais de altura significativa, período de pico e direção de pico, tanto 

medidas como modeladas, durante o mês de março de 2015 (Figura 4), foram analisadas com 

base nos cálculos estatísticos disponíveis  na literatura (Melo et al., 2008, Lalbeharry, 2001, 
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Aguiar,  2014), onde foram avaliados os seguintes parâmetros: 

- valor médio das observações (�̅�); 

- valor médio do modelo (�̅�); 

- viés (V): diferença entre resultados do modelo e medições; 

 - erro médio quadrático (RMSE): raiz quadrada do valor médio do quadrado da 

diferença entre modelo e medições; 

 - índice de espalhamento (SI): razão entre o erro médio quadrático e o valor médio das 

medições (recomenda-se que esteja no máximo na faixa dos 30%); 

- inclinação quadrática média (SS): raiz quadrada da razão entre a variância do modelo 

e a variância das medições. 

O parâmetro SS considera que nenhum dos dois conjuntos de dados (modelados e 

observados) é “perfeito”, mas contribuem igualmente para o erro. A situação ideal ocorre 

quando SS = 1. Caso contrário, o modelo estará subestimando ou superestimando valores 

observados (Melo et al., 2008). 

 
Figura 4: Séries temporais de (a) altura significativa, (b) período de pico e (c) direção de pico. 

 

Após a comparação estatística, determinou-se o fator de ajuste (𝛼) que elimina a 

tendenciosidade do modelo, de acordo com a Equação 2 (Melo et al., 2008): 

𝛼 =
�̅�

�̅�
       (2) 

 

RESULTADOS 
A partir de uma análise geral dos resultados expostos na Tabela 1, constata-se que o 

modelo apresentou um desempenho satisfatório para os três parâmetros de ondas analisados 

(altura significativa, período de pico e direção de pico). O índice de espalhamento (SI) está na 

faixa dos 30%, indicando a confiabilidade do modelo. Os valores da inclinação quadrática 

média (SS) estão próximos de 1, indicando um bom ajuste entre dados modelados e medidos. 

Valores negativos do viés, demonstram a tendência do modelo em subestimar os valores 

observados. A Figura 5 mostra os diagramas de dispersão obtidos para os parâmetros de 

ondas, onde a reta contínua representa a inclinação quadrática média (SS), enquanto que a reta 

tracejada, construída a 45º, serve como referência. 
Tabela 1: Análise Estatística 

Parâmetro �̅� �̅� V RMSE SI SS 

Altura significativa 0,57m 0,50 m -0,07m 0,18 0,31 0,89 

Período de pico 3,33 s 2,45 s -0,79 s 1,01 0,30 0,78 

Direção de pico 105,75𝑜 75,83𝑜 −21,46𝑜 36,79 0,34 0,83 
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Figura 5: Diagramas de dispersão para (a) Altura significativa (b) Período de Pico e (c) Direção de pico. Linha contínua: 

inclinação quadrática média (SS). Linha Tracejada: traçada a 45º (apenas para referência). 
  

 Os fatores de ajuste (𝛼) calculados para eliminar a tendenciosidade do modelo são: 

1,14 para altura significativa, 1,36 para período de pico e 1,39 para direção de propagação das 

ondas. Desta forma, os valores de inclinação quadrática média (SS) igualam-se a 1. 

 

CONCLUSÕES 
 A análise comparativa entre os valores obtidos do modelo e dados medidos pelo 

ondógrafo mostrou, de maneira geral, um bom desempenho do modelo SWAN. Salienta-se 

que há a tendência do modelo em subestimar as medições, tanto para altura significativa, 

período de pico e direção de pico, mas esta tendenciosidade é eliminada ao se multiplicar os 

resultados do modelo pelos respectivos fatores de ajuste. Portanto, conclui-se que o modelo 

SWAN pode ser aplicado à Lagoa dos Patos, com resultados confiáveis. 

Com o intuito de colaborar com as pesquisas sobre a caracterização do regime de 

ondas na Lagoa dos Patos, este trabalho vem a inovar no que diz respeito à modelagem de 

ondas na região, uma vez que o modelo utilizado foi calibrado com dados reais medidos e 

confiáveis. Desta forma, torna-se possível determinar parâmetros de ondas (altura 

significativa, período de pico e direção de pico) que são fundamentais em projetos de 

engenharia costeira e,  ainda, realizar predições de ondas quando conhecidas as previsões de 

ventos, contribuindo significativamente com os aspectos ligados a navegação na região. 
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