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RESUMO 
 

 Foi realizada uma integração numérica de 35 anos com o modelo espectral de ondas 

WaveWatch III (WW3), versão 4.18 com grade global de 0.5° aninhada com uma grade para a 

região do Brasil (Metarea) com resolução de 0.09°. Avaliou-se as médias sazonais de todo o 

período de 1979 a 2014 e a validação foi realizada com dados de boia do PNBOIA no período 

em que os dados estão disponíveis. O modelo numérico conseguiu representar os sistemas de 

ondas comparados com as boias, com exceção aos picos de alguns eventos mais extremos. As 

médias sazonais possuem características bem definidas, com pequenas alterações pontuais ao 

longo do período analisado.  
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INTRODUÇÃO 
 

  Os campos de vento responsáveis pela geração de onda no litoral brasileiro são 

provenientes do anticiclone subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e da passagem de ciclones e 

anticiclones extratropicais. Os ventos alísios, originários do anticiclone subtropical do 

Atlântico Sul (alísios de sudeste) e do Atlântico Norte (alísios de nordeste), são responsáveis 

principalmente pela geração de ondas no norte e nordeste brasileiro. O padrão de circulação 

atmosférica nas regiões sul e sudeste está sob regime de campos de ventos da ASAS, sendo 

frequentemente alterado quando há a passagem de ciclones extratropicais, mudando os 

campos de vento de nordeste para sudeste, sul e sudoeste, gerando campos de ondas 

principalmente de sul. 

             Os sistemas provenientes de sul são atuantes desde a região oceânica norte da 

Argentina até o litoral leste do Estado do Rio Grande do Norte. As maiores porcentagens 

destes sistemas ocorrem entre Santa Catarina e sul do Espírito Santo, variando de 20 a 30 % 

das ocorrências durante quase todo ano, com média de altura significativa de até 1.5 m 

(Carvalho, J.T, 2010).  Os sistemas de nordeste, na região sudeste do Brasil, podem apresentar 

uma média de altura significativa de até 1.25 m, representando até 15 % no verão e a mesma 
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representação para os sistemas de leste no inverno. 

Esses dados apresentados são provenientes de uma simulação de 13 anos (1997 a 

2009), dos ventos de reanálise do NCEP, de 3 em 3 horas, com uma grade global de 1° x 1° na 

versão 2.22 do WW3. Pretende-se neste trabalho apresentar resultados preliminares de uma 

climatologia com simulação numérica por um período maior de tempo e com dados de maior 

resolução. Desta forma, analisar a variabilidade de altura de ondas de forma mais abrangente 

ao longo de 3 décadas, comparando com dados in situ.                        

 

  

OBJETIVOS 
 

 O objetivo deste trabalho é analisar a variação da altura de onda ao longo de 35 anos 

por meio de modelagem numérica no litoral brasileiro, visando a validação destes dados 

através de dados in situ. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 A simulação numérica foi realizada com o modelo espectral de ondas WaveWatch III 

(WW3), versão 4.18. Para esta simulação, os valores dos parâmetros físicos foram definidos 

de forma padrão, com exceção ao parâmetro Betamax, que foi definido para a região do Brasil 

(Metarea) para 1.55. A física utilizada foi a ST4 (Ardhuin et.al., 2010), com grades aninhadas 

da área Global, resolução espacial de 0.5° com a Metarea, resolução espacial de 0.09°, com o 

método de aninhamento two-way nesting. Deve-se ressaltar que as simulações foram 

realizadas nas dependências do Centro de Hidrografia da Marinha em Niterói, como parte das 

atividades desenvolvidas pela Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO). 

 As forçantes são provenientes do CFSR (Saha el.al., 2010), com resolução de 

aproximadamente 0.3° de 1979 a 2011, e de aproximadamente 0.2° de 2011 a 2014. Foram 

utilizados campos de vento a 10m e gelo, com atualização a cada hora. 

           Como trata-se de uma análise preliminar, definiu-se avaliar a média sazonal da altura 

significativa para alguns pontos ao longo do período simulado. A média sazonal foi realizada 

com o operador CDO (Climate Data Operators), agrupando-se os dados em períodos decadais, 

sazonais e anuais. Neste trabalho serão apresentados apenas os resultados sazonais. 

        Para a validação da simulação foi utilizado dados de boias meteoceanográficas 

TRYAXIS do Programa Nacional de Boias (PNBOIA), mantido pela Marinha do Brasil. O 

período analisado é proveniente de dados do espectro das boias, que são armazenados em 

cartão de memória, e por este motivo, possuem um período menor de dados. 

Foi realizado a integral do espectro extraído pelas direções e frequências, e a partir 

deste valor, a altura significativa (Hs) é obtida. Os valores de frequência mínima e máxima 

variam a cada hora, com 129 frequências e 131 direções, enquanto que no modelo numérico 

esses valores são fixos, com 25 frequências e 24 direções. 

  

RESULTADOS 

 

 Na análise das médias sazonais optou-se pela escolha de alguns pontos da grade do 

modelo numérico referentes à posição das boias de Santa Catarina (SC), Santos (STOS), Baia 

de Guanabara (BG), Cabo Frio (CB), e Recife (RE). Observa-se na figura 1 abaixo, que ao 

longo do período simulado a média sazonal em SC e STOS apresentam as maiores médias de 

altura significativa como esperado, com maiores valores no inverno e na primavera, variando 



XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

de 1.5 a 2.0 m. Nota-se que no início da década de 1980 e no ano de 2007 e 2010, os valores 

foram um pouco mais elevados que no restante do período para estas  localidades. 

 
        

Figura 1. Médias sazonais de altura significativa (m) entre 1979 a 2014 
 

 Em BG, as médias são bem menores por se tratar de um ponto próximo da costa, 

seguindo também com maiores valores no inverno e primavera de até 1.25 m. Entre 1984 e 

1985, essa média chega a 1.5 m, e entre os anos de 1997 a 1999 nota-se uma pequena 

descontinuidade no padrão sazonal. 

 CB e RE apresentam valores de até 1.5 m nas médias de inverno e primavera, 

chamando atenção para alguns períodos na década de 1980 e de 2006 a 2014, no qual os 

valores chegam até 1.75 m.  

 O período em que há disponibilidade de dados das boias são pequenos, porém é 

possível observar que as simulações conseguem reproduzir os sistemas de ondas atuantes no 

litoral brasileiro.  Nos sistemas mais intensos, o modelo simula corretamente a evolução do 

campo de ondas, porém em alguns casos não consegue atingir a altura de onda medida pela 

boia. 

 Na figura 2 abaixo, é apresentado um gráfico de dispersão da boia de Santos – SP para 

o período de novembro de 2012 a abril de 2014. Nota-se que os valores acima de 3 metros de 

altura significativa, os pontos são mais dispersos em alguns casos, enquanto que abaixo de 3 

metros de Hs, o modelo se comporta de maneira mais próxima ao observado, apresentando 

coeficiente de correlação de 0.81, erro médio quadrático de 0.40, e desvio padrão dos dados 

observados de 0.66 e 0.64 para o desvio padrão dos dados modelados. 

 Na tabela 1 abaixo, há os resultados estatísticos dos demais pontos das boias com 

valor baixo para o coeficiente de correlação do ponto BG, lembrando que foi utilizado o ponto 

mais próximo da costa e da boia, em uma grade numérica de aproximadamente 10 km de 

resolução espacial. 

 
Tabela 1. Dados estatísticos de alguns pontos do PNBOIA  

 STDD_M STDD_O RMSE CCORR 

SC 0.73 0.66 0.46 0.81 

STOS 0.64 0.66 0.40 0.81 

BG 0.31 0.13 0.53 0.51 

CB 0.56 0.55 0.38 0.82 
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 Os períodos analisados equivalem ao período mais longo de dado disponível, variando 

de janeiro a julho de 2012 para SC, novembro de 2012 a abril de 2014 para STOS, de 

setembro a dezembro de 2012 para BG, e março de 2012 a fevereiro de 2013 para CB. Os 

dados da boia de Recife não foram analisados. 

 
 

Figura 2. Gráfico de Dispersão para a Boia de Santos - SP 
 

CONCLUSÕES 

 

 Os resultados apresentados são satisfatórios para uma análise preliminar, porém deve-

se realizar uma análise com maior profundidade. Pretende-se realizar em trabalhos futuros a 

média sazonal separando os sistemas de ondas em direção, analisando-se também os períodos 

de onda que distinguem a vaga do marulho. O modelo apresenta boa representação dos 

sistemas de ondas simulados, com atenção aos eventos mais intensos. As possíveis 

explicações referem-se à capacidade do modelo, mas também deve-se levar em consideração 

que a reanálise, de onde foram utilizados as forçantes, tendem a suavizar os campos de vento. 
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