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Introdução 
 
Ao se aproximar da costa, a propagação das ondas é influenciada pela configuração morfológica da 
plataforma continental interna, pela presença de obstáculos naturais ou artificiais (como ilhas e quebra-
mares), pelas correntes litorâneas e pelas características das ondas. Assim, qualquer alteração nos mesmos 
ocasionaria uma mudança nos padrões de propagação das ondas e na maneira como estas arrebentam 
defronte à praia (MUEHE, 1995). Na costa as ondas assumem características diferenciadas ao longo das 
praias de acordo com mecanismos de convergência e divergência de ortogonais, este é o processo de 
refração. 
 
Neste trabalho são apresentadas as concepções físicas de um modelo de propagação e distribuição de energia 
de ondas em águas rasas e sua aplicabilidade em recentes estudos costeiros no estado do Rio de Janeiro. As 
simulações elaboradas com o modelo NSW do programa Mike 21 foram publicadas em trabalhos que 
diagnosticaram eventos de erosão costeira, além de levantamentos em morfodinâmica de praia em pontos 
selecionados do litoral do estado. 
 
Existe uma relação entre os limites deste modelo e os limites das simulações de previsão de ondas elaboradas 
pelo modelo WaveWatch III (TOLMAN, 1999) – mundialmente utilizado – para prever as aproximações de 
ondas na costa. A utilização destes dados de previsão tem sido bem aceita sobretudo pela inexistência e 
indisponibilidade de dados de medição de ondas, visto que as informações da bóia da Petrobrás na bacia de 
Campos é restrita a utilização da empresa. 
 
Previsão de Ondas em Águas Profundas e Propagação Para Águas Rasas 
 
Foi elaborado um estudo em clima de ondas compreendendo os anos de 2004 e 2005. Foram tabelados e 
analisados dados diários em previsão de ondas para o litoral ao largo da cidade do Rio de Janeiro, contendo 
informações sobre altura, direção e período de ondas e ainda, direção e intensidade dos ventos. A fonte 
destas informações é o modelo de previsão Wavewatch III (TOLMAN, 1991), que é um modelo de domínio 
público bastante difundido no Brasil. Os dados foram obtidos junto aos sítios eletrônicos do CPTEC INPE e 
do LAMMA UFRJ e salvos diariamente durante o período bianual (2004-2005).  
 
As características do modelo WaveWatch III resultam da equação de conservação da energia espectral das 
ondas (‘spectral action energy’) e inclui geração de energia pelo vento, dissipação devido à quebra de ondas 
em alto mar (‘whitecaps’) e à fricção com o fundo, refração, advecção e interações não lineares, 
incorporando ainda as variações espaço-temporais no campo de ondas. As simulações geram dados de 
previsão para até 120 horas utilizando dados de vento a 10 metros acima da superfície, espaçamento de grade 
de um grau, cobrindo todo o oceano entre as latitudes 78° Sul a 78° Norte, e a saída é dada em 36 direções 
para ondas com períodos entre 1 e 25 segundos (TOLMAN, 1991). A física do modelo não se adequa a 
propagação quando em águas intermediárias a rasas, mais especificamente para profundidades menores que 
40 metros, e por isso, foram a partir das informações geradas por este modelo durante o período bianual 
(2004-2005) estudado, elaboradas simulações em refração de ondas para águas rasas. 



O modúlo NSW (Nearshore Spectral Waves) do pacote de modelagem hidrodinâmica MIKE 211, é um 
modelo de ondas de gravidade que descreve o crescimento, o decaimento, o empinamento e a transformação 
espectral de ondas de gravidade quando em águas intermediárias e rasas. Especificamente, o modelo inclui 
efeitos de refração e mudanças espectrais devido às variações de profundidade, a geração de ondas pela ação 
do vento e dissipação de energia devido à fricção com o fundo e arrebentação de ondas. As equações 
governantes do modelo são originadas da equação de conservação da energia espectral das ondas, de acordo 
com o proposto por HOLTHUIJSEN et al. (1989), como um modelo estacionário e direcional cuja 
parametrização é elaborada através da introdução de um momento zero e um momento inicial do espectro de 
ondas a serem simuladas, como as variáveis dependentes. Os efeitos de correntes influenciando estes 
fenômenos também está incluso neste modelo, que deve ser aplicado para as transformações do campo de 
ondas ao largo, quando estas se aproximam da costa, situação típica que ocorre em praias oceânicas expostas 
e semi-expostas (DHI, 1995). 

 
O conhecimento das condições de mar e das características das ondas (altura significativa, direção de 
propagação e período) é essencial para estimar a magnitude de ação das ondas na linha de costa. As correntes 
induzidas por ondas são geradas pelos gradientes formados pela tensão de radiação (‘radiation stress’), que 
ocorrem na zona de surfe, situação também simulada pelo modelo.  
 
Fisicamente, o processo de refração significa as gradativas alterações espectrais das ondas, que ocorre em 
função do gradual aumento da tensão com o fundo, ao se aproximarem da costa. Essas mudanças no 
comportamento das ondas estão relacionadas à mudança de velocidade destas ao longo de sua crista (C), que 
ocorre através do contato com o fundo e acontece com mínima perda de energia cinética na crista das ondas, 
ou seja, permanecendo constante. Este processo pode ser descrito pela lei de Snell : 
 

  
 
Onde  α1 e α2 são os ângulos adjacentes entre as cristas e o contorno batimétrico e C1 e C2 são as 
velocidades sucessivas das ondas nas duas profundidades, respeitando o comprimento da onda estabelecido 
pela teoria linear de AIRY (1845 apud DERBYSHIRE, 1979), conforme a figura abaixo: 
 

 
 

Figura 01 - Mecanismo de refração das ondas, onde a energia concentrada por comprimento de crista de onda permanece constante, 
mesmo esta sofrendo alterações direcionais e de comprimento ao longo de sua propagação sobre contornos batimétricos 

morfologicamente distintos. Extraído de KOMAR (1976) 
 

 
 
 

                                                
1 DHI Software – Danish Hydraulic Institut 



Aplicabilidades, Resultados, Limitações, Potencialidades, Perspectivas e Desafios na Utilização destes 
Modelos 
 
Recentemente foram utilizadas simulações em distribuição de energia de ondas como ferramenta 
fundamental para análise e diagnóstico de processos de erosão costeira por LINS-DE-BARROS (2005) na 
linha de costa do município de Maricá (RJ) e por MUEHE et al. (2005) no embaiamento entre Búzios e Rio 
das Ostras (RJ); para estudos de condições perigosas aos banhistas nas praias oceânicas da cidade do Rio de 
Janeiro (BULHOES, 2006) e para estudos sobre efeitos de ressaca também no litoral da cidade do Rio de 
Janeiro (CARVALHO, MUEHE e BULHOES, 2006). Além disto, foram também utilizadas simulações em 
estudos na plataforma continental adjacente a restinga de Jurubatiba (RJ) (MACHADO, 2007) e como 
complementação num estudo em dinâmica de praias e transporte de sedimentos no litoral entre Arraial do 
Cabo e Cabo Frio (RJ) (FERNANDEZ et al., 2006). 
 
Os resultados mostram potencialidades interessantes sobretudo quando há complementariedade através de 
medições e comparações batimétricas, levantamentos morfodinâmicos e análises morfo-sedimentares na 
praia e na antepraia – o que foi o caso dos estudos em erosão costeira no embaiamento entre Rio das Ostras e 
Búzios e na plataforma continental interna adjacente à restinga de Jurubatiba - e quando existem evidências 
geomorfológicas na costa, fato que pode comprovar ou refutar o resultado do modelo quanto as áreas de 
maior ou menor energia de ondas – como nos estudos no litoral dos municípios de Maricá e no Rio de 
Janeiro. As saídas do modelo também simulam gradientes de tensão de radiação, o que pode evidenciar a 
formação de sistemas de correntes induzidas por ondas e ambientes de convergência e divergência de ondas, 
como mostra o estudo elaborado nas praias oceânicas da cidade do Rio de Janeiro. Além disto, as simulações 
em praias semi-protegidas podem elucidar a variabilidade morfodinâmica em determinados segmentos de 
praia quando comparados a outros num mesmo arco praial.  
 
Atualmente simulações em distribuição de energia de ondas são assumidas como fundamentais no desafio de 
acoplagem com SIGs, modelos de transporte de sedimentos diluídos na coluna d’água, modelos de dispersão 
de poluentes e ainda no desafio de sua aplicabilidade em ambientes semi-confinados, como praias de 
embaiamento protegidas. 
 
Por fim, são apresentados resultados dos estudos citados acima e posto na pauta de discussão o grau de 
representatividade espacial ao qual estas simulações conseguem representar e se estabelecerem como uma 
ferramenta fundamental nos estudos em dinâmica gemorfológica da costa em sua porção emersa e submersa.  
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