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ANÁLISE DO CLIMA DE ONDAS  NO SUL DO BRASIL 

 

Margareth B. Santos1 

 

Resumo – O clima de ondas na região sul do Brasil (30°S/34°S e 307°W/315°W) é 

analisado através da descrição dos campos de alturas significativas (Hs) simulados pelo 

modelo WAM, no mês de dezembro/1995. Arquivos do CPTEC/INPE e mapas sinóticos 

da DHN foram usados para obter informações meteorológicas, principalmente no que se 

refere a passagem de frentes frias, frequentes na região. Dois sistemas frontais são 

captados pelo modelo, que gera as maiores alturas de ondas no final do período, a 

nordeste da zona de simulação, quando se estabelece um maior fetch. Os períodos de 

picos das ondas, entre 5 e 8 segundos, e os mapas de Hs mostram a simulação de ondas 

características de ventos locais, devido a limitação da área de estudo. A região não foi 

suficiente para que o fetch pudesse produzir ondas do tipo swell, e não inclui a zona de 

geração de ciclones (entre os 40ºS e 55ºS). Os sistemas frontais invadem a região pelo 

quadrante sul, onde a área de simulação é mais limitada. Devido a dependência do clima 

de ondas às condições meteorológicas, novas simulações devem ser feitas usando campos 

de vento com maior definição espacial, e incluindo as zonas de onde provém as maiores 

perturbações meteorológicas.  

 

Abstract - The waves surface in southern Brazil (30°S/ 34°S and 307°W/ 315°W) is 

analyzed through significant wave height fields simulated by WAM model. 

Meteorological data from CPTEC/INPE and DHN (synoptic charts) were utilized as 

additional information. Was captured two front cold by the model, were simulated bigger 

waves in the final period, at northern of simulation region,  when a bigger fetch is 

established. Maps of peak periods and significant waves (Hs) show only sea waves type, 

caused by area limitation. Since the wave surface depends on the meteorological 

conditions, new simulations are suggested, using winds input whit more definition, in 

order to include regions on source storms, situated between 40ºS and 55ºS.  
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INTRODUÇÃO 

A costa do Rio Grande do Sul, uma das mais extensas e contínuas praias arenosas do 

mundo, é francamente dominada pela ação das ondas. Sua configuração praticamente 

retilínea, sem reentrâncias e irregularidades maiores, lhe confere um caráter aberto, 

exposto diretamente à ação de ondas de energia média e elevada. Esta exposição às 

ondas, associada à abundância de areia de granulação fina e à insignificante amplitude 

das marés, faz com que as praias da região se comportem como praias “dissipativas“. Os 

processos físicos oceanográficos envolvendo a ação das ondas, são um dos principais 

fatores responsáveis pela movimentação de sedimentos e de alteração na morfologia das 

praias (Tessler, 1994), podendo gerar zonas com tendência a erosão permanente. Quanto 

ao transporte de sedimentos, a correlação entre as direções de aproximação das ondas e 

seu respectivo índice energético indica uma resultante geral do transporte litorâneo de 

sudoeste   (Motta, 1967). 

Em que pese a importância deste fenômeno em diversas atividades de interesse 

econômico como a navegação, pesca, turismo e prospecção de petróleo, existem poucos 

estudos e observações na região, tendo-se apenas uma idéia alicerçada em observações 

visuais e às vezes somente pontuais. Como o regime de ondas se relaciona de forma 

muito estreita com os sistemas de ventos que atuam na região, que tem uma variação 

sazonal, esta variabilidade também é uma grande questão a ser analisada. 

Compreender os processos de geração, propagação e dissipação deste fenômeno 

ondulatório é importante no desenvolvimento de técnicas para simular e predizer o campo 

de ondas. Para isso a modelagem numérica tem sido uma ferramenta adotada, além de 

outros métodos de estudo, como ondógrafos e técnicas de sensoriamento remoto. Neste 

trabalho se analisou o regime ondulatório na região sul através da implementação do 

modelo de geração e predição de ondas de terceira geração WAM, desenvolvido pelo 

grupo WAMDI (Wam Development and Implementation Group), que tem fornecido 

excelentes resultados em rodadas globais e em outras regiões oceânicas, como o Golfo da 

Califórnia, Atlântico Norte, e Mediterrâneo. O modelo será forçado a cada 6 horas com 

dados de ventos do UKMO. Serão analisadas qualitativa e quantitativamente séries de 

tempo de alturas significantes das ondas (Hs), fazendo comparações entre as séries 

simuladas e as obtidas pelo ondógrafo.  

 

REGIÃO DE ESTUDO 

A área de estudo localizada ao largo da costa do Rio Grande do Sul, abrange o domínio 

geográfico entre as latitudes 30°S e 34°S e as longitudes 307°W e 315°W (figura 1). A 

caracterização da climatologia sinótica da região é muito importante no estudo das ondas 

de superfície. Os sistemas frontais que atuam sobre o país, com freqüências maiores nas 

latitudes mais altas e menores nas latitudes mais baixas, estão entre os maiores 

causadores de distúrbios meteorológicos (Oliveira, 1986). A interação entre a convecção 

tropical e sistemas frontais ocorre mais freqüentemente quando estes sistemas se 

encontram na banda entre 20°S e 35°S. O deslocamento desses sistemas está associado ao 
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escoamento ondulatório de grande escala, e sua intensificação ou dissipação está 

relacionada com as características atmosféricas sobre o continente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Topografia da região de estudo, com a localização das estações E1 e E2. 

 

A região sul, bem como a sudeste são regiões frontogéneticas, onde as frentes se 

intensificam ou se formam (Satyamurty e Mattos, 1989). Os sistemas frontais que sobre o 

Pacífico se deslocam predominantemente de W para E, adquirem uma componente de 

deslocamento em direção ao Equador após cruzarem os Andes, e com propagação típica 

de SW para NE ao longo da costa leste da América do Sul, chegam a atingir latitudes 

tropicais. 

No verão, as frentes frias ao ingressarem no sul do país, associam-se a um sistema de 

baixa pressão em superfície sobre o Paraguai (Baixa do Chaco) e intensificam-se. Estes 

sistemas, freqüentemente ficam semi-estacionados no litoral da Região Sudeste, devido à 

presença de vórtices ciclônicos em altos níveis na Região Nordeste. Oliveira (1986), com 

base em imagens do satélite GOES de 1975 a 1984, mostra que a distribuição anual do 

número de sistemas frontais que atingem a banda latitudinal situada entre 35ºS e 25°S, 

varia de 5 (abril) a 8 (julho) sistemas mensais, tendo-se em dezembro uma média de 7 

sistemas frontais. Em geral a frontogênese se dá ao sul do continente e as frentes frias 

invadem o país segundo uma trajetória quase constante na direção SW/NE. Os vórtices 

ciclônicos de ar frio que se formam na retaguarda de algumas frentes frias estão 

freqüentemente associados à altos índices de precipitação (Matsumoto et al., 1982).   

A variabilidade interanual dos ventos e da temperatura da superfície do mar (TSM) sobre 

o Atlântico são moduladas pelo ciclo anual do aquecimento solar. Assim, o padrão 
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espacial predominante do ciclo anual e da variabilidade interanual das TSM e ventos à 

superfície apresenta uma estrutura norte-sul mais pronunciada que a estrutura leste-oeste 

(Nobre, 1996).  

Segundo Sinclair (1994), a região compreendida entre 30° e 45°S é uma das que possuem 

maior atividade ciclogenética do hemisfério sul, embora observações de anticiclones 

também sejam bastante freqüentes (Trenberth e Mo, 1985). Na região intermediária, entre 

28° e 35°S, o grau de influência de ambos os sistemas e do padrão de ventos, mostra um 

comportamento claramente sazonal, com uma variabilidade na intensidade e direção dos 

ventos predominantes.  

Lima et al. (1996), baseados em 125 anos de dados históricos (1854-1979) evidenciaram 

as seguintes características: durante o verão, há predominância dos ventos de nordeste na 

parte mais ao norte, tendendo para leste com o aumento da latitude. Conforme a estação 

avança, os venos defletem progressivamente para leste. No início do outono, fortes 

ventos do 3° quadrante (S-SW) começam a atuar e persistem até o inverno, sendo mais 

intensos abaixo de 32°. No inverno, os fortes ventos de sudoeste sopram paralelos à costa 

abaixo daquela latitude, mas acima, defletem para oeste. No começo da primavera, ainda 

dominam na parte mais ao sul, e ao norte os ventos de nordeste passam progressivamente 

a ter maior influência. No fim desta estação, os ventos do 1° quadrante (N-NE) voltam a 

predominar novamente na região. 

Quanto às ondas de superfície, registros efetuados por Motta (1967), observações visuais 

e a análise de fotografias aéreas de diversas datas de vôo mostram que a ondulação 

dominante na área de estudo provém do quadrante SE (Tessler, 1994). Associada à 

configuração da linha de costa, praticamente retilínea e com orientação SW-NE, esta 

ondulação faz com que a deriva litorânea de sedimentos resultante se dê na direção NE. O 

principal centro de geração desta ondulação é identificado como o cinturão tempestuoso 

subpolar do Atlântico sul, posicionado em torno da latitude de 60°S (Davies, 1980). Em 

relação às ondas geradas pelos ventos locais, foi observado por Tomazelli (1990), que há 

um nítido predomínio na região de ventos oceânicos provenientes de direção NE e E, o 

que faz com que esta também seja a direção dominante de incidência das vagas no local. 

Este fato foi constatado por Motta (1963) que encontrou 24% das ondas com direção de 

aproximação NE em Tramandaí/RS. As ondas de tempestade (storm) resultam da ação de 

fortes ventos associados às tempestades que ocorrem na região, que são menos 

freqüentes. Motta (1967) registra que alturas de ondas de 4 metros ocorrem pelo menos 

uma vez por ano à isóbata de 20 metros uma altura máxima de 7 metros apresenta um 

período de recorrência provável de cerca de 30 anos. 

 

O MODELO WAM 

O modelo WAM descreve a  evolução temporal do espectro direcional das ondas sobre 

uma determinada área, resolvendo explicitamente a equação de conservação de energia, 

sem restrição quanto a forma do espectro. É formulado em coordenadas esféricas 

(latitude, longitude), e pode ser executado para malhas arbitrárias, tanto a nível global 
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como regional. Faz um balanço de energia levando em conta os processos de troca, e 

considera constante a taxa de transmissão de energia. Para um grupo de ondas se 

propagando na direção θ, 

   

δF(f,θ,Ø,λ,t) + Δ.(Cg F) = S (f,θ,Ø,λ,t)         

        δt 
(1) 

Onde o primeiro termo à esquerda da igualdade representa a variação do espectro no 

tempo, o segundo é a variação do espectro no espaço e o termo à direita representa o 

efeito local dos processos de crescimento e decaimento das ondas. 

A variação do espectro no tempo envolve F (espectro direcional das ondas), θ (direção de 

propagação), V (velocidade de propagação), Ø (latitude), λ (longitude) e t (tempo). 

Quanto à variação do espectro no espaço, a energia das ondas é advectada através da sua 

velocidade de grupo Cg que tem a mesma direção θ e em águas profundas vale g/4пf. A 

equação 3.1 pode ser escrita desta forma: 

(2) 

Onde                                                                                                                           (3) 

representam a taxa de variação da posição do trem de ondas e  

                                             representa a taxa de variação da direção de propagação. (4) 

As funções fonte de energia 

S é a função fonte que descreve o efeito dos processos locais de crescimento e 

decaimento das ondas, devido aos processos que transferem energia entre as componentes 

espectrais. Em águas profundas, é a soma de três termos calculados explicitamente:  

S = Sin + Snl + Sds (5) 

Sin representa o input de energia por parte do vento baseado na teoria de Miles (1959), 

que estabelece duas fases no crescimento das ondas. Uma primeira em que a densidade 

de energia da componente espectral cresce linearmente com o tempo (Phillips, 1957), e a 

segunda fase em que a densidade de energia cresce exponencialmente com o tempo 

(ondas afetam perfil do vento) (Miles, 1967). O termo de crescimento linear é 

insignificante diante do termo de crescimento exponencial (Vleder, 1990). Sin é expressa 

em função da densidade de energia F(f, θ), da velocidade de fase (c), densidade do ar 

(a), densidade da água (w), do ângulo da direção do vento com a direção do campo de 

onda ( e da velocidade de fricção U (Komen et al., 1984). 
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                            Sin = f ( F, f , c ,  ,  , , U) =  F (6) 

onde                     (7) 

Snl é a transferência de energia devido a interações não lineares de onda-onda entre as 

componentes espectrais. Estas interações redistribuem o momento e a energia do campo 

de ondas entre suas componentes espectrais, estabilizando a forma do espectro. Ao 

desenvolver-se um pico pequeno em regiões de alta frequencia do espectro, as interações 

redistribuem a energia nas bandas de frequências vizinhas e o espectro toma forma de 

equilíbrio estável. Esta redistribuição é importante porque mantém o fluxo de energia 

constante no campo ondas, jogando um papel de destaque na distribuição direcional e na 

evolução do campo de ondas (Vleder, 1990). Hasselmann (1962, 1963) descreve 

interações ressonantes não lineares de ondas superficiais livres em mar aleatório. Um 

conjunto de quatro ondas trocam energia quando observadas as condições de ressonância 

K1+K2 = K3+K4 e 1+2 = 3+4, onde Ki  são os vetores de onda. A transferência de 

energia devido a interações não lineares é dada pela expressão integral de Boltzman, que 

representa a energia líquida recebida pela componente K4 devido às interações de todas 

as combinações possíveis de K1, K2 e K3, que formam o quarteto com K4. No modelo 

WAM para reduzir o tempo de computação se usa o método da integração simétrica, no 

qual as trocas de energia em uma interação ocorrem simultaneamente nos quatro números 

de onda (Hasselmann e Hasselmann, 1985). 

Snl  (K4) = =1,2A 4[n1n2(n3+ n4) - (n3n4(n1+ n2)] (8) 

onde A é o coeficiente de acoplamento e                                                      a densidade de 

ação da componente com número de onda K, que corresponde a i = 1,2,3 e = 1,2 

(WAMDI Group, 1988). 

Sds representa o termo da dissipação da energia por quebra das ondas em águas profundas 

(whitecapping) e fricção com o fundo do oceano. É função da frequência ao quadrado, de 

F, e de um parâmetro constante que no modelo se baseia num espectro de Pierson-

Moskowit. A rebentação da onda e seu efeito no espectro de energia ainda não se 

quantificou precisamente, pois são processos não lineares de escalas temporais curtas 

(WAMDI Group, 1988). A expressão de Sds usada no modelo WAM, com objetivo de 

aumentar a estabilidade do esquema de integração implícito é:  

                                                (9) 

Onde a frequência média é dada por (10) 

o parâmetro                   representa a característica potencial (pendente) do campo de 

ondas e               = 4,57 x 10-3   é o valor de     para o espectro de Pierson Moskowitz.  
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Para profundidades finitas são introduzidos termos de dissipação adicional e refração. A 

quebra devido a diminuição da profundidade e a energia usada para movimentar o 

sedimento do fundo do mar também são consideradas. A versão ciclo 4 utilizada, possui 

25 bandas de frequências em escala logarítmica com df/ f = 0.1 e intervalo de frequências 

definido por fmáx/fmin = 9,8 (0,042/ 0,41 Hz). Tem 12 bandas direcionais com 30° de 

resolução. Mais detalhes sobre as funções do modelo se encontram em Santos (1998).  

Esquemas de propagação 

Quanto aos esquemas de propagação, dois esquemas são usados alternadamente:  

• um esquema “Euler forward” de primeira ordem e que tem alta dispersão numérica  

 (11) 

onde m se refere aos níveis de tempo e K-, K+ se referem aos pontos vizinhos na malha, 

na direção de propagação para trás e para frente, respectivamente, relativo a um ponto j 

da malha. Os índices K correm pelas três direções de propagação ou explicitamente 

(x1x2x3)= (, , ) e (U1,U1,U3) = (, , ). Devido a alta dispersão umérica, o 

passo de tempo deve satisfazer a condição t  X/V - coeficiente de difusão D  VX 

(Critério de Courant). Para propagar a energia se requer só a informação do tempo 

anterior. 

• ou um esquema “leap frog” de segunda ordem centrado no tempo, que tem menos 

dispersão numérica mas gera energia negativa em regiões de altos gradientes, o que 

carece de sentido físico. Para resolver este problema, se inclui termos de difusão 

(Hasselmann, 1985). 

  (12) 

As diferenças entre os resultados do modelo ao usar um esquema ou outro são pequenas. 

Para integrar as funções fonte da equação de transporte, se empregam diferentes técnicas 

numéricas e diferentes passos de tempo (WAMDI Group26). As equações de diferenças 

centradas (finitas) com esquema de integração implícito são  

 (13) 

Sómente a função fonte Sen é linear, as funções restantes se introduzem mediante uma 

expansão de Taylor: 

 (14) 

Onde                                                      e (15) 

( ) ( )  −



−=+

k k

m

j

m

jk

m

j

m

j FUFU
x

t
FF 


coscos

cos

1

( ) ( )  +−



−=

+

−+

k k

m

k

m

jk

m

j

m

j difusãoFUFU
x

t
FF 


coscos

cos2

11

( )mmmm SS
t

FF +


+= ++ 11

2

mmmmm

en FFFS 1111 ++++ +== 

( )11 ++ = mm U mm FFF −= +1



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

8 

 (16) 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

Cartas sinóticas e informações meteorológicas para o período simulado 

Segundo análises das condições climáticas ao longo dos dias de interesse, o aspecto mais 

importante ocorrido foi a chuva forte no litoral de Santa Catarina, fenômeno este 

associado a passagem de um sistema frontal, intensificado pela presença de um vórtice 

ciclônico na região. No dia 22/12, com a presença de um vórtice ciclônico em altos níveis 

vindo da Argentina (SW), e um sistema frontal fraco no sul do Uruguai, iniciou-se a 

formação de uma frontogênese e ciclogênese sobre a região. Ambos sistemas interagiram 

no dia 24, intensificando o sistema frontal e causando as precipitações (Climanálise, 

1996).  

Foram analisados mapas sinóticos da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) do 

Ministério da Marinha para o período, que vem acompanhados de um resumo descritivo 

do tempo - METEOROMARINHA. Esta análise aponta no dia 24 uma frente fria em 45ºS 

32ºW e 43ºS 35ºW se deslocando com 10 nós para ENE na região, e no dia 25 a 

intensidade do vento aumenta mas a frente fria já esta fora da região de análise. No dia 28 

são apontados ventos mais fortes ao norte da região do que ao sul (17/21 e 11/16) e uma 

frente fria fora da área (Bahia Blanca) se desloca para NE. É necessário ressaltar que a 

confecção de cartas sinóticas sobre o mar, onde não se dispõe de dados, inclui muita 

subjetividade por parte dos técnicos (Marone e Camargo, 1995). As cartas sinóticas que 

mostram os dois sistemas que agiram durante o período, nos dias 24 e 28/12, não são 

apresentadas. 

Dados de vento 

Os campos de vento para o período de simulação são saídas de um modelo global (NWP 

model) que abrangem uma área entre 60,62492ºW/ 0,62502ºE e 24,58333ºS /32,08331ºS. 

Foram cedidos pelo United Kingdom Meteorological Office (UKMO) para uso específico 

neste trabalho, têm resoluções espacial de 2,5o /2,0° em longitude/latitude e temporal de 1 

h. O modelo internamente faz uma interpolação linear, bem como uma extrapolação que 

permita abranger toda área (32ºS/ 34ºS), usando-se apenas os valores dos campos ventos 

a cada 6 horas, mesmo passo de tempo para forçar o modelo.  

Dados batimétricos  

Os dados batimétricos foram obtidos a partir da Carta Náutica numero 396 publicados 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha (DHN). A malha 

batimétrica para a região foi digitalizada através do uso do aplicativo MATLAB, e um 

programa em Fortran formatou os dados de acordo com o modelo WAM, com resolução 

espacial de 4,45 Km em latitude e longitude. A profundidade é assumida como constante 

à partir dos 1000 metros, desprezando-se os efeitos da refração, shoaling e dissipação.  
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Parâmetros usados no modelo WAM 

Para conservar a estabilidade numérica dos esquemas de propagação do modelo, se deve 

satisfazer a condição de Courant ( t  x/Cg). Para fmin= 0,042 Hz temos uma 

velocidade de grupo máxima (Cg = g/4 f) de 18,59 m/s, obtendo-se t  2,7 minutos. 

Usou-se um grid de 241 x 121 pontos, com uma resolução espacial de 4,45 Km, e passo 

de tempo de integração de 60 segundos. Foi definido um passo de tempo de propagação 

de 120 segundos. Para diminuir o tempo de processamento, usou-se ventos constantes a 

cada 6 horas; no caso de termos ventos variáveis a cada passo de integração, o modelo 

faria internamente uma interpolação. O domínio de frequência definido no modelo (entre 

0,042 e 0,41 Hz), utilizou 12 direções e 25 bandas de frequência. O passo de tempo para 

as saídas do modelo é de 6 horas, o mesmo usado para o input.  

A condição inicial foi um espectro JONSWAP em cada ponto da malha com os seguintes 

parâmetros de forma: freqüência do pico espectral fp= 0,2 Hz, constante de Phillips  = 

0,018, fator de excesso de energia espectral no pico  = 3,0 e largura espectral =0,1. 

Como condição de fronteira, o modelo absorve a energia no limite mar-terra e nos limites 

do domínio espacial da simulação. A condição de fronteira F = 0 nos pontos de terra 

implica que no primeiro ponto do mar a componente da área de ação do vento 

perpendicular a costa (fetch), é a distância entre o último ponto de terra e o primeiro 

ponto do mar, e a  fronteira é dada a partir do último ponto de terra, e não a partir do 

primeiro ponto do mar (Burgers, 1990).  

   Tabela 1 – Parâmetros usados no modelo 

Limites de latitudes 34° S / 30º S 

Limites de longitude 53° W / 45º W 

Pontos da malha 121 x 241 

Resolução espacial 4,45 Km 

Domínio de frequência 0,042 / 0,41 Hz 

N.º de bandas de frequência 25 

N.º de bandas direcionais 12 

Resolução direcional Resdi (30º) 

Passo de tempo de integração IDELT (60 S) 

Intervalo de propagação IDELPRO (120 S) 
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Limites de latitudes 34° S / 30º S 

Intervalo de saída das variáveis 21600 s 

Intervalo de tempo do input do vento 21600 s 

 

RESULTADOS 

A precisão dos resultados da simulação está diretamente condiciona aos campos de vento 

de entrada no modelo. A limitação dos campos de vento do UKMO, pela definição 

espacial de 2.5°x2.0° e por abrangerem apenas metade da região de estudo, afetam de 

forma definitiva os resultados. Dadas estas limitações, observou-se quais dos fenômenos 

retratados pelas análises objetivas e pelas cartas sinópticas do período (figura 1) foram 

simulados pelo modelo.  

As análises objetivas do período de 

simulação apontadam uma ciclogênese 

como intensificadora do sistema frontal 

que se deslocava pela região desde o dia 

22, vindo de sul. Mudanças de direção 

do vento com períodos maiores são 

características da aproximação de 

centros de baixa pressão, que se 

associam à passagem de sistemas 

frontais. A interação destes dois 

mecanismos, frontogênese e 

ciclogênese sobre a região é captado, e 

são simuladas dia 24 as maiores alturas 

de ondas na zona de localização do 

ondógrafo. Dia 28 esta primeira 

perturbação meteorológica observada 

dá lugar a passagem de um outro 

sistema frontal. 

               

Figura 2 – Mapa sinótico do dia 24/12/1995. 

Os mapas de Hs mostram uma concentração de alturas máximas à sudoeste da área entre 

os dias 24 e 25, que volta novamente a ser produzida no dia 28, quando as direções de 

onda passam a se orientar pela nova direção do vento. A máxima altura de onda reportada 

pelo modelo foi de 2,06 metros no dia 24 às 18 horas em torno da longitude 309ºW, entre 

as latitudes 34ºS e 32.5ºS e no dia 31 às 6 horas, foram atingidos valores em torno de 

2,15 metros, mais à nordeste da zona de simulação, próximo da longitude 314º W entre as 
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latitudes 31º S e 30º S. Próximo à costa, as alturas significativas atingem valores de quase 

2 metros entre os dias 24 e 25 (figura 3). Os maiores valores de Hs vão se deslocando 

para nordeste da região; Dia 31 atingem valores superiores a 2 m na Estação 2, valores de 

2 metros na Estação 1 e na região próxima à costa os valores de Hs são bem menores 

(figura 4). A medida em que aumentam de intensidade, a direção de propagação das 

ondas acaba se alinhando às mudanças de direção do vento e assumindo sua mesma 

direção. 

A partir do dia 24, se observa as viradas de direção do vento com períodos mais 

duradouros, relativas a aproximação de centros de baixa pressão (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapas de alturas significativas (Hs) para os dias 24/12 e 2512. Os valores de 

longitude e latitude são expressos em graus. Os vetores representam a direção do campos 

de ondas, e a escala de cores mostra as alturas significantes das ondas em metros. 

Esta primeira perturbação atmosférica observada decai já no dia 25, dando lugar a outro 

sistema frontal no dia 28/12. A simulação mostra este segundo sistema frontal 

deslocando-se de SW para NE  
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Observou-se o aumento das alturas de ondas relacionadas à passagem de frentes frias. 

Após o dia 28, sem decaimentos da magnitude do vento, a pista de vento sobre o oceano 

(gerada pela combinação das circulações de centros de alta e baixa pressão) gera as 

maiores ondas simuladas no período, que se deslocam para NE.  

O fator mais importante para a geração de ondas de maior amplitude é a pista de vento 

(fetch), tamanho da área oceânica onde efetivamente ocorre a troca de momentum entre a 

atmosfera e o mar, onde atua a tensão de cisalhamento do vento na superfície do mar (e.g 

Komen et al.5). É necessário também que a ação do vento se mantenha por certo tempo.  

Durante o período, vemos que os máximos valores de Hs ocorrem entre os dias 28 e 

31/12, mais à nordeste da região de estudo figura 4). Esta direção foi a direção 

predominante do campo de ondas neste período, sendo estabelecido um maior fetch. No 

entanto, a limitação da área não permitiu que até o final do período, o modelo fosse capaz 

de produzir ondas do tipo swell. 

Análises dos períodos de pico das ondas, associados com o máximo de energia espectral 

em cada ponto do grid, foram feitas no sentido de observar o campo de ondas dominante 

na área simulada. Concluiu-se que o tipo de ondas predominantes na região são do tipo 

sea, com períodos entre 2 e 6 segundos, provocadas por ventos locais. Estas análises 

reforçam os resultados já apontados, mostrando maiores períodos nos dias 24 e 28 (figura 

5), com valores em torno de 7 a 8 segundos, e deslocando-se para nordeste da área, no 

final da simulação. Os períodos mais longos se observam no dia 28 às 18:00 horas, porém 

não são representadas ondas do tipo swell. 

 

 

 

 

 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapas de alturas significativas (Hs) para os dias 28 e 31/12. Os valores de 

longitude e latitude são expressos em graus. Os vetores representam a direção do campos 

de ondas, e a escala de cores mostra as alturas significantes das ondas em metros. 
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Figura 5 - Mapas de Períodos de pico para os dias 24, 25 e 28/12. A escala de cores 

mostra o valor em segundos. 

A limitação dos campos de ventos usados, pela sua definição espacial e área de 

abrangência não conseguiram captar todas as variações meteorológicas ocorridas no 

período. O fato do modelo não reproduzir ondas do tipo swell se deve principalmente a 

limitação da região de simulação, definida em função dos recursos computacionais 

disponíveis. A região não inclui a zona de geração de ciclones compreendida entre os 

40°S e 55°S, não sendo grande o suficiente para mostrar a geração de ondas maiores. As 

ondulações são formadas longe da costa, geradas por perturbações provenientes de 

latitudes mais ao sul da área estudada, que não foram abrangidas. A climatologia regional 

aponta que as perturbações importantes são vindas de direções que variam de sudeste a 

sudoeste, justamente onde a área da simulação é mais limitada. 

Os resultados estão dentro do padrão apontado nos trabalho que tratam do fenômeno na 

região. Os estudos de Motta (1963, 1967) para a região de Tramandaí, apontam a maior 

ocorrência de ondas de 1.5 metros (23% dias do ano), seguidas de vagas e ondulações 

cuja altura significativa é superior a 2 metros (16% dos dias do ano). O período de pico 

das ondas de maior frequência é de 8 segundos, variando de 5 a 17 segundos (ressaca de 

abril de 1963). Neste trecho as ondas não tem a mesma direção de aproximação do vento, 

com ocorrência simultânea de vagas e swell.  
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CONCLUSÕES 

Nesta simulação em que se adaptou o modelo WAM para a região sul do Brasil, foi 

observado o aumento das alturas de ondas relacionadas à passagem de sistemas frontais. 

A partir do dia 24, se observa as viradas de direção do vento com períodos mais 

duradouros, relativas a aproximação de centros de baixa pressão. A ciclogênese 

intensifica o sistema frontal vindo do sul, que já no dia 25 se dissipa. Dia 28, sem 

decaimentos da magnitude do vento, a combinação das circulações de centros de alta e 

baixa pressão gera uma pista de ventos sobre o oceano. Quando o fetch é maior e se 

mantém por certo tempo, são simuladas as maiores ondas, que se deslocam de SW para 

NE. A ocorrência da passagem destes sistemas frontais, e conseqüentes ciclogêneses 

associadas, na maioria das vezes sobre o mar, é freqüente na região.  

O fato do modelo produzir apenas ondas do tipo sea, se deve a limitação da área 

percorrida pelo vento, que não permitiu a simulação de ondulações. As maiores ondas são 

geradas por perturbações provenientes de latitudes mais ao sul da área estudada. Estas 

perturbações são vindas de sudeste a sudoeste, onde a área da simulação é mais limitada. 

Pode-se dizer que os campos de ondas simulados para o período estão dentro do padrão 

apontado nos trabalhos que tratam do fenômeno na região.  

A dependência do clima de ondas às condições meteorológicas, em especial a passagem 

dos sistemas frontais, predominantes na região, sugerem que se dê maior atenção aos 

campos de vento (input do modelo), usando modelos atmosféricos regionais com maior 

definição espacial. Deve-se ampliar o domínio geográfico, tornando-o suficiente para 

observar o deslocamento até o litoral do swell gerado nas altas latitudes, incluindo a zona 

de geração de ciclones. 
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