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RESUMO – O conhecimento do clima de ondas incidentes numa praia é determinante para um 

efetivo planejamento e gestão das áreas costeiras, por ser uma das principais forças atuantes no 

transporte de sedimentos. Esse conhecimento é ainda mais importante em áreas estuarinas, em que a 

maré e as ondas influenciam na hidrodinâmica de embocadura de rios e lagunas, como é o caso da 

Lagoa de Guaraíras. No presente estudo foi utilizado o modelo computacional SMC-Brasil para 

caracterizar o clima de ondas da área frontal a Laguna de Guaraíras região esta que apresenta relevante 

importância para a economia do estado, forte valor hidroambiental e um contexto de erosão costeira 

ativa. O SMC-Brasil dispõe de uma base de dados confiáveis e validados, que incluem diversos 

pontos, ou nós, ao longo da costa brasileira contendo séries de 60 anos de dados de onda, os chamados 

pontos DOW (Downscalled Ocean Waves). Um método estatístico adequado para escolher um ponto 

representativo também foi descrito neste trabalho. Constatou-se uma predominância de ondas vindas 

do quadrante Leste-Sudeste (ESE), com altura e período de 1,43m e 7,3s em condições regulares; 

seguida por Leste (E) com 1,39m e 7,9s; e por último Leste Nordeste (ENE) com 1,3m e 10,8s.  
 

ABSTRACT – The determination of the wave climate on a beach is decisive for an effective coastal 

planning and management, since waves are one of the primary driving forces on the sediment 

transport. This evaluation is even more meaningful in estuary areas, where the waves and tide 

interfere in the hydrodynamics of rivers and lagoons. The present study used the SMC-Brazil (Coastal 

Modeling System of Brazil) to evaluate the wave climate of the frontal area to Guaraíras Lagoon, a 

region that presents an important role to the local economy, a significant hydro-environmental value 

and coastal erosion dynamics quite intense. The SMC-Brazil has a reliable and validated database 

that include several dots along the Brazilian coast containing series of 60 years of wave data each, 

called DOW points (Downscaled Ocean Waves). A statistical method to designate a representative 

point was also described in this paper. It was verified a predominance of waves coming from the East-

Southeast quadrant (ESE), with average height and period of 1,43m and 7,3s under regular conditions; 

followed by East (E), with 1,39m and 7,9s; and finally, East-Northeast (ENE), with 1,3m and 10,8s.  
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INTRODUÇÃO 

 A determinação do clima de ondas é fundamental para entender os processos erosivos 

instalados em uma área, pois, assim como as marés, ventos e correntes litorâneas derivadas das 

interações desses processos, é uma força hidrodinâmica atuante nos fenômenos de mobilização, 

circulação e transporte de sedimentos, definindo as características morfológicas das praias 

(ALMEIDA ,2015). A definição das características referentes ao clima de ondas (altura, período, 

direção e comportamento em condições extremas) é indispensável para o conhecimento da evolução 

morfológica das zonas costeiras e estuarinas, possibilitando planejamento de futuras ações antrópicas 

a fim de obstar eventuais situações de risco e oportunizar ações de prevenção à danos ambientais. 

 Uma das causas mais comuns, resultante da complexa interação entre a dinâmica natural e as 

ações antrópicas em um ambiente costeiro, é o processo de erosão, sendo a forma mais visível da 

manifestação desse fenômeno dado pela recessão da linha de costa ( CHARLIER e DeMEYER, 

1998). Além da recessão da linha de costa, é importante destacar o assoreamento de embocaduras de 

rios e lagoas/lagunas, devido a deposição de sedimentos trazidos pelas ondas e marés à conexão entre 

os corpos hídricos e o mar. Dentre as possíveis ações mitigadoras para a prevenção e remediação dos 

impactos estabelecidos em regiões litorâneas e de estuário, devido à erosão, estão diversas técnicas 

de engenharia, por exemplo: estruturas de proteção, tais como espigões e enrocamento, classificadas 

como hard engineering, e medidas menos invasivas, como acréscimo de areia na praia, extendendo a 

zona praial, chamada de engorda de praia, e é classificada como soft engineering. 

 Para que essas ações sejam eficientes, é imprescindível o detalhamento das forças atuantes na 

mobilização dos sedimentos que compões a referida área, sendo assim, destaca-se o clima de ondas, 

que usualmente é a principal força hidrodinâmica atuante nesse processo. Entretanto, no Brasil há 

uma insuficiência de dados de ondas em campo, através de ondógrafos e satélites altimétricos por 

exemplo, uma alternativa apropriada para esta situação é recorrer à base de dados resultantes de 

modelos numéricos. No caso foi utilizado o SMC-Brasil (Sistema de Modelagem Costeira) que utiliza 

dados de reanálise, a partir de uma série temporal de 60 anos de duração (entre 1948 e 2008) e de alta 

resolução temporal (a cada hora), resultante de um processo de downscaling, com informações de 

ondas em profundidades intermediária e profunda (CAMUS et al. ,2013). 

 Esses resultados se encontram distribuídos ao longo de uma malha com diversos nós, 

espalhados por todo o litoral brasileiro, e podem ser acessados no banco de dados do SMC-Tools. A 

análise desses nós, conhecidos por pontos DOW (Downscaled Ocean Waves), que são um 

detalhamento do Glogal Ocean Waves – GOW (REGUERO et al. ,2012), que foram adaptados para 

a costa brasileira pela equipe do Instituto de Hidráulica Ambiental da Universidade de Cantábria (IH-
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Cantábria) e inserido no SMC-Brasil. Reúne algoritmos de assimilação e tratamento estatístico que 

simulam séries temporais de parâmetros de ondas oceânicas entre os anos de 1948 e 2008, a cada 1 

km ao longo da costa brasileira, a partir da batimetria das cartas náuticas fornecidas pela Marinha do 

Brasil, segundo o IH-Cantabria. A definição de um ponto DOW representativo para a determinada 

área de estudo, no presente método, define o primeiro passo na caracterização do clima de ondas 

dessa praia.  

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS E OCEANOGRÁFICOS DA REGIÃO 

 A laguna de Guaraíras se conecta ao mar no litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte, 

a cerca de 42km ao sul de Natal entre os municípios de Tibau do Sul (no limite Sul) e Georgino 

Avelino (no limite Norte), sua embocadura se situa nas coordenadas 6°10’48”Sul e 35°5’32”Oeste e 

corresponde a um trecho da Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso, segundo o plano estadualde 

recursos hídricos da SERHID/RN de 1998 (DINIZ, 2005).  

 Ainda segundo a SERHID/RN, a precipitação anual é relativamente alta, sendo uma média de 

1250mm/ano divididas em duas estações bem definidas de precipitação, uma seca (de setembro a 

fevereiro) e outra chuvosa (de março a agosto), além disso, o clima da região apresenta uma série de 

modificações interanuais associadas aos fenômenos El Niño e La Niña, fator determinante para a 

ocorrência de períodos mais, ou menos, chuvosos ao longo dos ciclos anuais (AMARO et al,2012b). 

O clima é considerado quente e úmido ou tropical chuvoso (As’ Köppen), com uma temperatura 

média anual de 27°C e ventos úmidos predominantemente vindos do quadrante sudeste ao longo do 

ano, e ventos alísios e contra-alísios no verão.  De acordo com a carta náutica DHN/MB Nº 22100, 

que vai do Cabo Calcanhar a Cabedelo, o regime de marés nas regiões próximas ao Porto de Natal e 

o Porto de Cabedelo são similares, logo, como a área de estudo situa-se entre esses dois portos, pode-

se inferir que o regime para esta área será, também, similar, prevalecendo assim o regime de 

mesomarés semidiurnas, ou seja, duas preamares e duas baixamar por dia, com variação média de 2,4 

a 0,2 metros nas marés de sizígia e 1,9 a 0,8 metros nas marés de quadratura. Segundo a carta náutica 

DHN/MB Nº 22100, que vai do Cabo Calcanhar a Cabedelo, o regime de marés nas regiões próximas 

ao Porto de Natal e o Porto de Cabedelo são similares, logo, como a área de estudo situa-se entre 

esses dois portos, pode-se inferir que o regime para esta área será, também, similar, prevalecendo 

assim o regime de mesomarés semidiurnas, ou seja, duas preamares e duas baixamar por dia, com 

variação média de 2,4 a 0,2 metros nas marés de sizígia e 1,9 a 0,8 metros nas marés de quadratura. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a caracterização do clima de ondas da região, se faz necessário a escolha de um ponto 

DOW representativo entre os demais. Para isso foi feito uma abordagem comparativa entre 12 pontos 

distintos, sendo 6 pontos organizados numa reta perpendicular a linha de costa da área de estudo, de 

forma que a cota batimétrica aumentasse progressivamente do ponto 1 ao ponto 6 (de 13,52m a 

19,26m), e outros 6 ao longo da linha da cota batimétrica de 15m (Figura 1; Tabela1). 

 

Figura 1 – Mapa representativo da área de estudo, com os pontos DOW disponíveis e os selecionados, incluindo o ponto 

DOW representativo 

Tabela 1 – Latitude, longitude, profundidade e média da profundidade dos pontos  

Pontos Latitude (graus) Longitude (graus) Profundidade (m) 

1 -6.176 -35.030 13.52 

2 -6.176 -35.021 14.70 

3 -6.176 -35.012 15.84 

4 -6.176 -35.003 16.98 

5 -6.176 -34.994 18.12 

6 -6.176 -34.985 19.26 

7 -6.203 -35.003 15.18 

8 -6.194 -35.003 15.81 

9 -6.185 -35.012 15.26 

10 -6.167 -35.012 15.83 

11 -6.158 -35.021 15.05 

12 -6.149 -35.021 15.40 

Média   15.91 

 

 Devido a limitações do modelo SWAN (Simulating Waves Nearshore), que é o modelo 

numérico que o SMC 3.0 utiliza na propagação das ondas em profundidades rasas, não é 

recomendável selecionar pontos com profundidades menores que 10m, pois o programa não modela 

bem algumas modificações que as ondas sofrem ao atingir profundidades muito rasas (difração, 
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arrebentação, refração), sendo assim é necessário escolher pontos com profundidades acima de 10m 

e o aconselhável é a partir de 15m.  

Seguidamente, através de uma avaliação comparativa entre as probabilidades de incidência 

das ondas, altura média significativa (Hs50%), altura em condições extremas (Hs 12), período de pico 

médio (Tp50%) e período de pico em condições extremas (Tp 12) (Figuras 2 e 3), se notou a forte 

presença de ondas provindas de Leste-Sudeste (65,1%) e Leste (31,6%), seguidas por Leste Nordeste 

(2,6%), Sudeste e Nordeste, embora essas duas últimas somem apenas a probabilidade de incidência 

de 0,7%. Porém, é possível notar a forte presença de ondulações com longos períodos e alturas 

consideráveis vindas do quadrante Norte – Leste, sendo assim, mesmo com sua mínima probabilidade 

de incidência mostra-se relevante quanto ao clima de ondas, já que essa pequena parcela de direção 

pode significar fortes ondulações em condições extremas. 

  Para escolher o ponto DOW representativo, é necessário realizar uma abordagem estatística 

entre os valores de probabilidade de direção, altura e período nos pontos da determinada malha. O 

método utilizado foi o de coeficiente de determinação, que é o coeficiente de correlação de Pearson 

ao quadrado, ou simplesmente R² (Equação 1). É uma medida da proporção da variabilidade em uma 

variável que é explicada pela variabilidade da outra, na prática, são valores que variam de 0 a 1 em 

que R² = 1 significa correlação total e R² = 0 significa valores completamente independentes. No caso 

foi comparado os valores de probabilidade de incidência, Hs50%, Hs 12, Tp 50% e Tp 12, em cada  

 

 
Figura 2 – Probabilidade de incidência de ondas 
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c)       d) 

 
Figura 3 –  Histograma da altura significativa por direção de incidência em (a) condições regulares e (b) condições 

extremas. Histograma do período de pico por direção de incidência em (c) condições regulares e (d) condições 

extremas. 

 

um dos pontos com a média desses mesmos dados em todos os pontos. Logo, o ponto que mostrar o 

valor do coeficiente de determinação mais próximo à 1, significará que ele terá os valores mais 

aproximados da média, sendo assim a variação entre ele e os outros pontos mais próximos da região 

será menor. 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

√[∑ (𝑥𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 ][∑ (𝑦𝑖−�̅�)
2𝑛

𝑖=1 ]

 (1) 

Tabela 2 – Coeficiente de determinação R² para cada ponto entre os 5 dados avaliados, e média destes. 
Fator R² 

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Prob. 0,992 0,971 0,962 0,982 0,988 0,944 0,958 0,989 0,964 0,997 0,963 0,721 

Hs50% 0,976 0,989 0,999 0,996 0,897 0,075 0,053 0,675 0,998 0,999 0,996 0,996 

Hs12% 0,766 0,782 0,858 0,962 0,063 0,036 0,087 0,084 0,919 0,766 0,508 0,341 

Tp50% 0,958 0,985 0,981 0,991 0,994 0,972 0,979 0,994 0,981 0,999 0,981 0,849 

Tp12% 0,999 0,997 0,995 0,994 0,992 0,992 0,999 0,997 0,992 0,996 0,986 0,985 

Média 0,938 0,945 0,959 0,985 0,787 0,604 0,615 0,748 0,971 0,951 0,887 0,778 
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 Através desses dados, é possível inferir que o ponto 4 é o mais aconselhável para ser 

selecionado como ponto representativo da área de estudo, apesar que alguns outros pontos se 

mostraram ser potenciais pontos representativos também. A partir dessa seleção, é possível definir o 

clima de ondas da região frontal à laguna de Guaraíras através da base de dados do SMC 3.0 para 

esse ponto DOW. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Estatística descritiva do ponto DOW representativo 

 Com o ponto DOW representativo estabelecido, foi possível determinar o clima de ondas da 

área de estudo, de acordo com a base de dados do SMC 3.0. (Tabela 3 e Figura 4) 

Tabela 3 – Direções; Probabilidade de direções; Altura significativa em condições normais; Período de pico 

em condições normais; Altura em condições extremas; Período de pico em condições extremas; referentes ao 

ponto 4. 
Direções Probabilidade 

de direções 
Hs50% (m) Tp50%(m) Hs12 (m) Tp12 (m) 

NE 0.001 1.2695 10.9216 1.8864 21.3977 

ENE 0.0295 1.3211 10.8313 2.5943 18.7754 

E 0.3169 1.3865 7.9343 2.2478 17.4079 

ESE 0.6463 1.4289 7.3301 2.1851 11.7634 

SE 0.0063 1.4044 6.1037 2.0049 8.2624 

 

 
Figura 4 – Rosa de direções de ondas incidentes do ponto 4 (média anual). 

 

 Na Tabela 3, é apresentado as 5 direções de ocorrência de ondas na região, probabilidade de 

ocorrência da altura significativa de onda (Hs) e o período de pico (Tp). Ambas as condições, médias 

(50%) e extremas (12), foram levadas em consideração. Os termos 50% e 12 correspondem, 

respectivamente, ao valor de altura de onda não superados em 50% do tempo e a altura significativa 

de onda superada 12 horas ao ano (ARAÚJO ,2015), da mesma forma, os períodos de pico. Na figura 

4 é possível notar a forte predominância de ondas incidentes das direções E e ESE.  
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Estatística Descritiva da Altura Significativa de Onda 
 

Na série temporal de altura significativa de onda apresentada na Figura 6, é exibido séries de 

estado do mar de 60 anos a cada hora (de 1948 a 2008). É possível notar que a maior parte dos valores 

de Hs se encontram na faixa entre 1 e 2 metros, com raríssimos casos de valores que ultrapassam 2,5 

metros, bem como valores que não atingem 0,5m. Nota-se também uma certa simetria no histograma 

de Hs (Figura 6b) em que o valor para altura significativa mais constante se encontra no valor de 

aproximadamente 1,5m, no centro do histograma. Corroborando para esses dados está a função de 

distribuição (figura 6a) em que se observa uma amplitude de Hs que vai de 0,5m a 2,7m 

aproximadamente, e nota-se também que 75% dos estados de mar apresentam ondas com altura 

inferiores a 1,577m. 

 
Figura 6 – Estatística descritiva de altura significativa de onda: (a) Série temporal, (b) função de distribuição de Hs e (c) 

Histograma de Hs. 

 

Estatística Descritiva do Período de pico de Onda 

Na série temporal do período de pico de onda apresentada na Figura 7, é exibido séries 

de estado do mar de 60 anos a cada hora (de 1948 a 2008). É possível notar que a maior parte 

dos valores de Tp se encontram na faixa entre 5 e 10 segundos, com raríssimos casos de 

valores que ultrapassam 20 segundos, bem como valores que não atingem 4 segundos. Nota-

se também uma certa simetria no histograma de Tp (Figura 9b) em que o valor para período 
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de pico mais constante se encontra no valor de aproximadamente 7,5s, no centro do 

histograma. Corroborando para esses dados está a função de distribuição (figura 9a) em que 

se observa uma amplitude de Tp que vai de 1s a 20s aproximadamente, e nota-se também que 

75% dos estados de mar apresentam ondas com períodos inferiores a 8,3s. 

 
Figura 7 – Estatística descritiva de período de onda: (a) Série temporal, (b) função de distribuição de Tp e (c) 

Histograma de Tp. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nos resultados obtidos nesse estudo, foi constatado que a maior parcela das ondas 

incidentes na região frontal a Laguna de Guaraíras são provindas das direções Leste Sudeste (ESE) 

com a expressiva probabilidade de ocorrência de 64,63%; seguida por Leste (E), com a probabilidade 

de 31,7%; e finalmente por ondas vindas da direção Leste Nordeste (ENE), com a limitada 

probabilidade de ocorrência de cerca de 3%, que embora seja moderada, pode representar possíveis 

condições adversas, já que alturas e períodos de ondas vindas dessa direção em condições extremas 

são consideravelmente mais altos que as demais direções. 

 Da mesma forma, se identificou alturas e períodos de ondas, em condições médias, em torno 

de 1,32m, 1,39m e 1,43m para as alturas e 10,8s, 7,9s e 7,3s para os períodos, respectivamente 

incidentes das direções ENE, E e ESE; assim como alturas e períodos, em condições extremas, em 

torno de 2,59m, 2,25m e 2,18m para as alturas e 18,77s, 17,4s e 11,8s.  
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