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RESUMO: O litoral central do Rio Grande do Sul (RS) é formado por praias arenosas. A
antepraia apresenta batimetria com bancos arenosos e parcéis. Nas praias próximas ao Farol
da Conceição observa-se a ocorrência de erosão costeira natural e acentuada. Pesquisas
anteriores utilizaram modelos de traçado de raios para simular ondas nesta região, concluindo
que a batimetria complexa causaria zonas de focalização de energia de ondas e a erosão
observada. Para testar a influencia desta batimetria nas ondas, neste trabalho aplicou-se
modelos REF-DIF 1 e REF DIF S. Os resultados mostraram que a geomorfologia da linha de
costa e da antepraia da região, com forma de “bacia”, favorece uma zona de maior
espalhamento direcional de onda que ocasiona menores alturas de onda no interior da “bacia”
em relação às bordas. A escala espacial da erosão observada parece ser mais condizente com a
larga escala dos processos de refração causados pela morfologia do que com os efeitos de
foco de energia pontuais e localizados causados pelos parcéis.
PALAVRAS-CHAVE: Batimetria complexa, refração, escala espacial dos processos.
ABSTRACT: The Rio Grande do Sul (RS) central coast is formed by sandy beaches. The
bathymetry of the inner shelf is composed of sand ridges and shoals. Heavy coastal erosion is
observed at the beaches next to Conceição Lighthouse. By using ray tracing models to
simulate waves in the region, previous researchers concluded that the observed erosion was
due to the existence of wave energy focusing zones caused by the complexity of the
bathymetry. This work revisits the influence of the bathymetry on the waves using REF DIF 1
and REF DIF S models. Results showed that refraction over the bay-like shape of the
coastline and inner shelf tends to spread out wave energy from the center part of the coast
giving rise to a zone of smaller wave heights at the “bay”´s center and higher wave heights at
its flanks. The spatial magnitude of the observed erosion seems to be more akin with this
large scale refraction process caused by the “bay shape” morphology than by the small scale
energy focusing caused by localized shoals.
KEYWORDS: Complex bathymetry, refraction, spatial scale of the process.
1. INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Sul (RS), estado mais ao sul do Brasil, tem aproximadamente 620 km de
costa caracterizada por praias arenosas. Diferentemente dos outros estados brasileiros, a
colonização no RS foi mais intensa no interior do que no litoral. O litoral central do estado,
zona que se estende da desembocadura da Lagoa dos Patos até 200 km ao norte, apresenta
características nativas, de campos e praias com pouquíssima ocupação (Figura 1).
A plataforma continental de águas intermediárias a rasas do litoral central do Rio Grande
do Sul apresenta uma batimetria com geomorfologia bastante complexa (Figura 2). A feição

geral mais característica são bancos areníticos consolidados. Trata-se de bancos ou parcéis
com forma alongada linear, posicionados em profundidades entre 7 e 28 metros, formados por
areia quartzosa, material biodetrítico e carbonático consolidado. Estes bancos arenosos podem
atingir até 220 km de comprimento e tem orientação aproximada de 35° em relação ao norte,
de acordo com Figueredo Jr. [7]. Porções mais elevadas destas formações são conhecidos
parcéis para quem navega nestas águas. Para o trecho de ante-praia do litoral central do Rio
Grande do Sul, os mais conhecidos e significantes são o parcel do Carpinteiro, o banco
Minuano e o Parcel da Lagoa do Peixe. Nas imediações do Farol da Conceição, a 80 km ao
norte da desembocadura da Lagoa dos Patos, localiza-se o banco Capela, situado em
profundidades mais rasas (isóbatas de 7 a 9), sendo que ao largo deste local existem outros
parcéis não nomeados nas Cartas Náuticas.
Para a área de praias nas adjacências do Farol da Conceição, observa-se a ocorrência de
erosão costeira acentuada em um trecho de aproximadamente 30 a 80 km de costa. Esta
erosão pode ser facilmente evidenciada por feições geomorfológicas, como gigantescos
afloramentos de turfa na zona de dunas frontais, que por sua vez não tem mais características
de dunas frontais e sim de cordões litorâneos erodidos e dunas escarpadas e altas
concentrações de minerais pesados (Figura 3). O recuo significativo da linha de costa no Farol
da Conceição em um curto período de tempo (décadas) vem sendo reportado por diversos
autores que estudam a geologia e geomorfologia costeira do Rio Grande do Sul. Com base em
dados de campo e análise de fotografias, Tomazelli et al. [14] estimaram a retração de 50
metros das dunas frontais entre 1975 e 1995, com taxa média de 2,5 m/ano para este ponto da
costa. Esses autores atribuíram as causas desta erosão à elevações do nível relativo do mar
que estariam ocorrendo na costa do RS nos tempos atuais. Dillemburg et al. [6] sugerem que
o que pode estar ocorrendo é um reajuste da linha de costa ao clima de ondas reinante na
atualidade, baseado na utilização de dados de furos de sondagens, datações de C14 e a
aplicação de modelos geomorfológicos de translação de ilhas-barreira.
Estes autores apontam que a localidade do Farol da Conceição é um dos setores de retração
da linha de costa do RS e que esse processo vem ocorrendo nos últimos cinco mil anos.
Existem trechos de progradação e a transição entre um setor e outro seriam pontos da costa
que estariam estáveis nos últimos milênios. Assim, segundo Dillemburg e colaboradores, a
tendência evolutiva histórica do litoral na região do Farol da Conceição atua em escalas de
curto e longo período. Este fenômeno é muito interessante por se tratar de erosão natural, sem
a influência de ações antrópicas. Outros autores conduziram pesquisas sobre a erosão da
região central do RS com enfoque em uma escala de tempo não geológica, onde o maior
interesse estaria nos processos físicos e geológicos atuais responsáveis pelo fenômeno.
Calliari et al. [3] relatou a queda do Farol da Conceição em 1993, durante uma forte
tempestade com características meteorológicas e oceanográficas peculiares que ocorreu na
região.
Através de monitoramento de perfis praiais, Barletta e Calliari [2] verificaram o déficit de
areia de 100m3/m e uma taxa média de retração da escarpa praial de 3,6 m/ano para o Farol da
Conceição entre 1996 e 1999. Trabalhos preliminares de modelagem numérica foram
realizados na tentativa de elucidar os agentes físicos que pudessem ter relação com esta
erosão localizada. Calliari et al. [4] estudaram a refração de ondas na região aprimorando um
modelo matemático de refração pela técnica de traçado de raios sugerida por Griswold [8].
Estes autores associaram a erosão natural verificada com a ocorrência de um “foco semiestável” de energia de ondas que varia (migra) para o norte ou sul do Farol da Conceição
respondendo as direções e períodos de ondas incidentes.
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Figura 1 - Litoral Central do Rio Grande do Sul.

Figura 2 - Batimetria da Plataforma Costeira próximo ao Farol da Conceição. Fonte: Calliari et al. [4].

Apesar dos avanços conseguidos, ainda existem lacunas no que se refere à determinação da
ação das ondas sobre a plataforma costeira do litoral em questão. Por exemplo, as modelagens
até o presente para esta plataforma consideram somente ondas monocromáticas, levando em
consideração somente a refração (traçados de raios). A escala das distâncias entre os raios
modelados foi da ordem de vários Km.

Figura 3 - Afloramentos de turfa nas proximidades o Farol da Conceição (Foto: Daniel Loebman).

Uma averiguação mais detalhada, com espaçamento da ordem de metros, colaboraria com
o pouco que se sabe sobre as diferenças nos padrões de alturas de onda ao longo desta costa.
Sob um ponto de vista científico, a região apresenta-se como um laboratório natural para o
estudo dos processos governantes da dinâmica das ondas e também da dinâmica sedimentar
da zona costeira. Sob um enfoque social e governamental (planejamento e gerenciamento
costeiro), sabe-se que esta região litorânea está em fase de recente urbanização. Previsões
indicam o aumento da demanda populacional pela perspectiva de conclusão da BR-101, já em
fase avançada de construção. Esta estrada facilitará substancialmente o acesso da população
que habita centros urbanos maiores, como Porto Alegre, Canoas, etc. Estima-se que nas
próximas décadas, a região costeira ao norte da desembocadura da Lagoa dos Patos estará em
pleno processo de ocupação. São necessários estudos científicos que corroborem com um
plano de gerenciamento costeiro para regulamentar a futura ocupação deste litoral, em função
de suas características e vulnerabilidades naturais (erosão, inundação) associadas a possíveis
impactos antrópicos. Neste contexto, este trabalho visa dar uma contribuição aos estudos já
realizados, investigando de forma minuciosa o efeito da batimetria na transformação das
ondas nesse trecho de costa. Para tanto, utilizou-se o modelo REF-DIF 1(monocromático) e
REF DIF S (espectral). Foi utilizada a versão fracamente não linear do modelo com teoria
mista de Stokes com teoria empírica de Hedges [9], usando uma aproximação parabólica de
Padé para simular a refração-difração para uma condição de mar aproximada a realidade da
região. Detalhes sobre o embasamento teórico e aplicações destes modelos podem ser achados
em Kirby [11], Kirby [12], Kirby e Özkan [13] e também em Barletta [1]. Tentou-se verificar
a influencia do espalhamento direcional espectral no campo de alturas de ondas em águas
intermediárias a rasas na plataforma interna do litoral central gaúcho. Também foram
realizadas comparações com simulações de ondas monocromáticas e também com o efeito da
dissipação de energia. A escolha do modelo foi determinada levando em conta o desempenho
verificado em testes realizados em Barletta [1].

2. METODOLOGIA E RESULTADOS
2.1 Montagem da grade batimétrica
Foram confeccionadas grades batimétricas numéricas da plataforma costeira do Rio
Grande do Sul com dados das cartas náuticas 90, 2100, 2110 e 2140 da Marinha do Brasil
(Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN), além da batimetria em detalhe do Parcel do
Carpinteiro feita pela Marinha em 2004. A carta 2140 foi usada para inserir a Lagoa dos Patos
como referência possibilitando a localização visual do Farol da Conceição.
A interpolação dos pontos e confecção das batimetrias foi realizada pelo método de
“krigging”. Primeiramente foi gerada uma grade batimétrica posicionada em relação ao norte
tal qual a carta náutica 2100. O espaçamento de interpolação de grade foi 100 x 100 metros
para x e y. Posteriormente rotou-se a batimetria em aproximadamente 30°de maneira que a
direção de propagação inicial fosse paralela ao eixo x de grade (Figura 4), de modo que uma
onda vinda do quadrante SE, situação comum para esta costa, entre na fronteira externa da
grade com direção inicial aproximadamente paralela ao eixo x de cálculo. Esta grade
rotacionada foi chamada de Batimetria 2, levando-se em consideração a simulação onde a
direção de propagação inicial teria 0° (referência dos modelos REF DIF). É claro que isso não
se aplica totalmente para um espectro com espalhamento direcional, principalmente se este
espalhamento é largo. Um espalhamento direcional largo pode causar grandes ângulos de
direção em relação ao eixo x da grade, mesmo sendo a direção média de propagação espectral
0°. Tais erros foram mostrados em Barletta [1] em testes com rampas plano-paralelas e
modelos monocromáticos, podendo ter grande influência também em casos espectrais,
principalmente sobre batimetrias complicadas.
As batimétricas entre 70 e 110 metros não são retilíneas e em águas muito profundas
pareciam mostrar erros, com feições caracterizadas por formas quadradas (Figura 4)
provavelmente devido a poucos dados nas cartas batimétricas usadas para a confecção destas
batimetrias. Além disso, esta batimetria era muito grande, com 2051 x 2601 pontos de grade.
Assim, para a diminuição do esforço computacional as dimensões da Batimetria 2 foram
diminuídas. Cortou-se a grade entre as batimétricas de 60 e 50 m e também foram cortadas
partes em terra e ao sul em relação a y. Assim a área de interesse foi mais focalizada, apesar
de se ter tido o cuidado de deixar área o bastante para que as fronteiras laterais do domínio
não exercessem influência na área de estudo, como mostrada na Figura 5. Esta nova
batimetria para a modelagem foi chamada de Batimetria 3, e uma nova paleta de cores foi
usada para realçar as profundidades. A grade foi cortada onde as batimétricas se aproximavam
de uma forma plano-paralela. Este corte foi realizado para o caso da modelagem com um
espectro com espalhamento direcional largo, para que as direções não se espalhassem muito
logo no início da propagação.
A Batimetria 3 foi a grade batimétrica utilizada para a aplicação dos modelos REF-DIF na
costa do Rio Grande do Sul. Nesta batimetria a intenção foi rodar espectros com direção
média de propagação 0°, que no sistema de referência dos modelos parabólicos significa uma
onda entrando paralela ao eixo x da grade numérica (Neste caso, ondas vindas de SE). Ondas
monocromáticas também foram configuradas para direção inicial de 0°.

Figura 4 – Contornos batimétricos da Batimetria2 (rotada em ≈ 30° em relação a carta 2100 da DHN).

Figura 5 – Contornos batimétricos da Batimetria 3.

2.2 Estudo de caso: modelação da refração-difração de ondas para um mar de SE
idealizado.
Para a propagação de ondas na plataforma costeira do Rio Grande do Sul, tentou-se
simular um mar idealizado que representasse uma condição real existente para aquele trecho
de costa. Tomou-se como exemplo um mar com altura significativa de 1 m, período de pico
de 10 s e direção em águas profundas de SE, conforme já comentado quando da confecção da
batimetria. Essa condição é representativa conforme pode ser visto em Coli [5]. As
características de ondas são mostradas na Tabela 1.
Tabela 1 – Características das ondas geradas para a modelagem no Rio Grande do Sul.

Tp

λm

σm

Ondas

H 0 (Hs inicial - m)

Monocromáticas

1

10

-

-

Espectro estreito

1

10

10

5

Espectro amplo

1

10

10

20

(s)

-

Discretização
em Freqüência
(bins)
-

Discretização
em Direção
(bins)
-

0

10

10

0

10

10

θm

H 0 - Altura significativa na fronteira externa da grade numérica. Tp - Período de Pico. λm - Espalhamento espectral em freqüência.

σ m - Espalhamento espectral em direção. θm - Direção média de propagação espectral na fronteira externa da grade numérica.

A geração e discretização dos espectros foram feitas através do programa Specgen.for
{kirby e Özkan [13]}. Foram discretizados dois espectros TMA {Hughes [10]} com
espalhamento direcional estreito ( ±11º ) e largo ( ±45º ). A discretização foi de 10 intervalos
de freqüências por 10 intervalos direcionais, dando um total de 100 ondas computadas por
ponto de grade por espectro simulado. Os espectros foram gerados para profundidade inicial
de 60 m. O sub-espaçamento de cálculo foi automático, com no mínimo 5 pontos de grade por
comprimento de onda na direção x e fixado em 20 m na direção y de grade numérica.
Casos com ondas monocromáticas tiveram mesmo período de pico e mesma Hs inicial que
os casos espectrais. Para os casos espectrais e também monocromáticos, foi rodada a mesma
situação com dissipação de energia turbulenta, com o objetivo de se ter uma idéia da perda de
energia de onda na camada limite de fundo ao longo da propagação. A forma espectral é
mostrada na Figura 6. A Tabela 2 resume os casos modelados.
As Figuras 7 a 9 mostram as imagens das alturas de onda propagadas sobre o domínio
computacional. Através destas figuras é possível observar diferenças nas alturas de onda. Em
alguns locais ocorre focalização desde a batimétrica de 50 m, e provavelmente se este
espectro fosse propagado a partir de águas mais profundas, alguns focos se originariam antes.
Tabela 2 – Resumo dos casos modelados.
(1) Monocromáticas

(4) Monocromáticas com dissipação

(2) Espectro com espalhamento estreito

(5) Espectro com espalhamento estreito e com dissipação

(3) Espectro com espalhamento amplo

(6) Espectro com espalhamento amplo e com dissipação

Figura 6 – Espectros TMA produzidos para rodada de modelos no Rio Grande do Sul.

Figura 7 – Propagação de ondas monocromáticas sem e com dissipação turbulenta sobre a Batimetria 3.

Figura 8 – Propagação de um espectro de onda com espalhamento direcional largo sem e com dissipação
turbulenta sobre a Batimetria 3.

Figura 9 – Propagação de um espectro de onda com espalhamento direcional estreito sem e com
dissipação turbulenta sobre a Batimetria 3.

Observando estas imagens, é possível notar preliminarmente que as propagações de ondas
monocromáticas, com e sem dissipação, geraram alturas maiores que os casos espectrais. Já
para estes últimos, não é possível identificar visualmente grandes diferenças entre os mesmos.
Outra característica geral observada foi a focalização de energia de ondas pelos diversos
parcéis existentes, principalmente na área à nordeste da desembocadura da Lagoa dos Patos,
litoral central. A modelação também indicou, para todos os casos, a ocorrência de alturas de
onda maiores na região entre o Farol da Conceição e a parte norte da grade. As alturas decaem
em uma grande área, da localidade do Farol da Conceição em direção à parte sul da grade.
Para se ter uma idéia melhor do comportamento das ondas em profundidades mais
próximas à praia, calculou-se as alturas sobre as batimétricas de 10 e 5 metros para cada caso
simulado. Isto foi feito, primeiramente para toda a grade numérica e, em um segundo estágio,
para as proximidades do Farol da Conceição. A Figura 10 mostra a posição das batimétricas
para ambas as análises.

Figura 10 – Batimétricas de 10 e 5 m para a Batimetria 3 e para as localidades do Farol da Conceição.

A Figura 11a mostra as alturas de onda sobre a batimétrica de 10 metros para todos os
casos. Nesta figura é possível confirmar a existência de maiores alturas na área superior da
grade numérica. Os modelos monocromáticos, com e sem dissipação, calcularam maiores
alturas de onda em relação aos modelos espectrais. Para a condição monocromática, foi
possível visualizar diferenças entre o caso sem e com dissipação de energia. Para este último,
as alturas calculadas foram um pouco menores de uma maneira geral. A condição espectral
com espalhamento angular estreito (vermelho na Figura 11a) forneceu alturas maiores que o
espectro com espalhamento largo, porém com pouca diferença. As Figuras 11b e 11c mostram
com mais detalhe as alturas de onda sobre a batimétrica de 10 m, calculadas para cada caso
modelado, onde, novamente foi possível confirmar as observações feitas inicialmente através
da Figura 11a.
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Figura 11 - a) Alturas de onda em 10 m para toda a grade e todos os casos. b) Alturas de onda em 10 m
para cada caso sem dissipação de energia. c) Alturas de onda em de 10 m para cada caso com dissipação
de energia.

Para se ter uma idéia mais detalhada das diferenças entre os casos monocromáticos e
espectrais, calculou-se a diferença entre as alturas monocromáticas e alturas significativas do
espectro estreito, do espectro largo e também a diferença entre o espectro estreito e o largo. O
caso sem dissipação é mostrado na Figura 12 a. Para o caso monocromático menos o espectro
largo, na maioria dos pontos da costa as ondas monocromáticas tiveram alturas maiores (eixo
positivo de Hs), chegando a ter diferenças de 1 m a mais. Em alguns pontos o modelo com
espectro largo calculou alturas maiores (eixo negativo de Hs). Para as alturas monocromáticas
diminuídas das alturas do espectro com espalhamento estreito, ocorreu quase o mesmo. Já
para as alturas do modelo espectral com espalhamento estreito diminuídas pelas alturas do
espectro bem espalhado, observou-se diferenças variando entre 5 e 20 cm com alturas
significativas maiores para o espectro estreito. Em alguns poucos pontos na parte superior do
domínio (em direção ao Norte) o modelo com espectro largo calculou alturas maiores que o
estreito. Para os casos com dissipação de energia (Figura 12b), o comportamento entre os
modelos foi praticamente o mesmo, ressaltando a diferença dos resultados de altura entre os
modelos monocromáticos e os espectrais.
Para uma verificação do efeito da dissipação turbulenta da energia de onda na
profundidade de 10 metros para os diferentes casos, fez-se a diferença entre os modelos de
mesma categoria com e sem dissipação de energia. A Figura 12c mostra esse resultado, onde é
possível notar que a dissipação foi mais influente no caso monocromático, onde o modelo
sem dissipação calculou alturas no máximo 10% maiores que o modelo sem dissipação. Para
os casos espectrais essa diferença foi bem pouco expressiva. Para o espectro estreito a
diferença teve valores da ordem de milímetros e foi menor ainda para espectros largos.
As alturas de onda sobre a batimétrica de 5 m são mostradas na Figura 13a. O
empinamento da onda nesta batimétrica contribui para o aparecimento de maiores alturas em
relação à batimétrica de 10 m para todos os modelos com e sem dissipação. Aqui também são
visíveis as maiores alturas calculadas para a porção superior do domínio numérico, do km 0
ao 80, aproximadamente. Maiores detalhes do cálculo das alturas para cada modelo a 5 m de
profundidade são mostrados nas Figuras 13b e 13c.
As diferenças entre as alturas monocromáticas, alturas do espectro estreito, do espectro
largo e também a diferença entre o espectro estreito e o largo sem dissipação são mostradas na
Figura 14a. Para 5 m de profundidade, as alturas monocromáticas foram de modo geral
maiores que as ondas calculadas do espectro largo. Valores máximos desta diferença maiores
que 100% foram observados em alguns trechos da costa, porém em alguns poucos pontos o
modelo espectral calculou ondas maiores. Para a diferença das alturas monocromáticas em
relação às alturas do espectro com espalhamento estreito, ocorreu novamente o mesmo. Já
para a diferença de alturas entre modelo espectral com espalhamento estreito e as alturas do
espectro bem espalhado, observou-se diferenças levemente maiores do que ocorrido em 10 m,
com valores variando entre 5 e 20 cm com alturas significativas maiores para o espectro
estreito. Em alguns poucos pontos na parte superior do domínio o espectro largo calculou
alturas maiores que o estreito, conforme visto para 10 m. Para os casos com dissipação de
energia (Figura 14b), o comportamento entre os modelos foi semelhante às rodadas sem
dissipação.
A influência da dissipação turbulenta da energia de onda na propagação até a profundidade
de 5 m é quantificada na Figura 14c. No caso monocromático, o modelo sem dissipação
apresentou maiores diferenças entre as alturas dos modelos com dissipação em relação à
batimétrica de 10. Para os casos espectrais essa diferença foi bem pouco expressiva,
novamente quase inexistente em 5 m de profundidade.
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Figura 12 – a) Diferença entre as alturas de onda em 10 m calculada pelos diferentes modelos sem
dissipação. b) Diferença entre as alturas de onda em 10 m calculada pelos diferentes modelos com
dissipação. c) Diferença entre as alturas calculadas sem e com dissipação de energia.
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Figura 13 – a) Alturas de onda na batimétrica de 5 m para toda a grade e todos os casos. b) Alturas de
onda na batimétrica de 5 m para cada caso sem dissipação de energia. c) Alturas de onda na batimétrica
de 5 m para cada caso com dissipação de energia.
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Figura 14 – a) Diferença entre as alturas de onda em 5 m calculada pelos diferentes modelos sem
dissipação. b) Diferença entre as alturas de onda em 5 m calculada pelos diferentes modelos com
dissipação. c) Diferença entre as alturas calculadas sem e com dissipação de energia em 5m.

As alturas de onda na batimétrica de 10m, em um trecho de 30 km de costa na região
litorânea do Farol da Conceição, são mostradas na Figura 15a. Pode-se notar as maiores
alturas calculadas pelos modelos monocromáticos em detalhe. O farol situa-se
aproximadamente no km 70 da grade numérica e observa-se que para esta condição de onda
inicial propagada, a variação de altura ao longo da costa é bem variada, com zonas de
focalização e zonas com alturas bem pequenas para casos com e sem dissipação de energia.
Nas adjacências do Farol da Conceição (Figura 15b), sobre a batimétrica de 5 m, podem-se
notar as alturas de onda bem maiores que para a batimétrica de 10 m. Essa diferença atinge
valores da ordem de 100 % em alguns pontos, principalmente para as alturas calculadas pelo
modelo monocromático. Também ficou clara a existência de gradientes laterais de altura de
onda, exemplificada pelas maiores alturas no trecho entre 55 e 75 km da grade numérica e
menores alturas entre os quilômetros 75 e 85. Observa-se novamente a superestimação da
energia de ondas pelo emprego de modelos monocromáticos, como pode ser visto na Figura
15 para as proximidades do Farol da Conceição.
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Figura 15 – a) Alturas de onda na batimétrica de 10 m no Farol da Conceição para todos os casos.
b) Alturas de onda na batimétrica de 5 m no Farol da Conceição para todos os casos modelados.

2.3 Discussão dos resultados
Comparando resultados monocromáticos e espectrais, de uma maneira geral pode-se
verificar uma grande superestimação de alturas de ondas calculadas com os modelos
monocromáticos. Foi possível verificar também que a região que contém parcéis na
plataforma interna ao norte da desembocadura da Lagoa dos Patos contribui
significativamente com focalizações pontuais de energia de onda em vários pontos da costa.
Nunca é demais ressaltar as limitações deste estudo: Primeiramente os dados batimétricos
obtidos através das cartas náuticas foram coletados pela Marinha do Brasil há vários anos
atrás e, portanto podem estar desatualizados em relação à fisiografia atual do fundo. Esta já
pode ter se modificado por processos costeiros de escala de tempo atual, principalmente em
águas bem rasas. Além destes dados batimétricos serem antigos, o espaçamento amostral é
grande para a aplicação dos modelos REF-DIF e, por isso, a batimetria computacional passa
por uma interpolação matemática que provavelmente inserem diferenças na reprodução de
feições batimétricas reais. Uma segunda limitação diz respeito à profundidade de inicio dos
cálculos (da ordem de 60 m). Essa escolha implica em admitir que em profundidades maiores
que esta, a batimetria era homogênea, como uma rampa plano-paralela, de forma que o campo
de ondas pudesse ser considerado uniforme ao longo de toda fronteira externa da grade de
cálculo antes de 60 m.
Foi estudado somente um caso de ondas existente para o litoral gaúcho. Na verdade isso
mostra que este estudo não se propõe a fazer descrição climática de ondas em águas rasas para
o litoral gaúcho. Para isso, trabalhos mais avançados sobre o clima de ondas em águas
profundas para a região são necessários, como etapa anterior à inferências sobre as
transformações sofridas por estas ondas e uma definição o clima de ondas em águas
intermediárias a rasas para este litoral. Mesmo assim, esta característica de ondas simulada é
representativa para uma das ondulações dominantes na costa do RS: Um swell de 10 segundos
de período de pico vindo de SE com altura significativa de 1m é uma condição bem comum
para esta costa.
Ficou claro que a dissipação turbulenta de energia de ondas na camada limite tem maior
influência em águas rasas para modelos monocromáticos, e que no caso espectral o efeito é
muito pequeno devido às pequenas alturas de cada componente de onda computada. Como
uma alternativa para diminuir um pouco a superestimação de alturas pelos modelos
monocromáticos o uso de dissipação pode ser uma alternativa (um tanto arbitrária), porém
não resolve o problema.
Já com os resultados para a característica de ondas simuladas, pode-se observar um fato
notável nas figuras de imagem de alturas de onda para a costa em questão. Foi possível
identificar uma maior altura de ondas para a porção superior da grade numérica de uma
maneira geral, e uma zona com menores alturas, começando entre o km 60 e intensificando-se
até o km 190 da grade numérica, como mostrada na Figura 17a. Este padrão de distribuição de
alturas foi uma característica geral calculado pelos modelos com e sem dissipação, para ondas
monocromáticas e espectrais, como foi mostrado pelas alturas de ondas nas batimétricas de 10
e 5 m. Mesmo não tendo sido mostrado resultados de transformações de direções propagandose de águas profundas para águas rasas neste trabalho, decidiu-se plotar as direções nas
batimétricas de 10 e 5 m para uma melhor compreensão do que poderia estar ocorrendo. A
Figura 16a mostra as direções sobre a batimétrica de 10 metros para todos casos simulados
com e sem dissipação de energia. De acordo com o esquema numérico de referência dos
modelos REF-DIF, valores negativos mostram uma direção indo para o norte, ou para a parte
superior de nossa grade numérica. Valores negativos mostram uma onda se direcionando para
partes ao sul da grade numérica.
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Figura 16 – a) Direções calculadas sobre a batimétrica de 10 m para todos os casos com e sem dissipação.
b) Direções calculadas sobre a batimétrica de 5 m para todos os casos com e sem dissipação.

Nota-se que para a parte sul (do km 100 a 180) da grade numérica, local onde se viu
maiores alturas, também ocorreu maior variação de direções para todos os modelos com e sem
dissipação. Na porção superior da grade, o modelo monocromático apresentou menos
variação de direção, o que é fácil de entender devido a não haver um espalhamento direcional
superimposto à direção média de propagação das ondas. Para os casos espectrais, a diferença
da variabilidade direcional entre a parte superior de grade e a inferior é nítida, fato que
ocorreu também para a batimétrica de 5 metros, conforme pode ser visualizado na Figura 16b.
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Figura 17 – a) Representação da zona onde menores alturas de onda foram calculadas por todos os
modelos. b) Fisiografia da batimetria da plataforma interna da área estudada.

Esta maior variabilidade de direções para a parte inferior da grade pode ser parte da
explicação da existência de menores alturas de onda calculadas para esta porção. Olhando a
forma da linha de costa e das batimétricas em águas intermediárias a rasas é possível ver um
grande embaiamento a partir de profundidades em torno de 20 m, como se fosse uma grande
“bacia”, melhor mostrada na Figura 17b. Para a porção superior da grade, a batimétrica de 20
metros é bem mais próxima da costa do que para a região inferior (“bacia”), onde esta se
apresenta com uma longa curvatura. Parece que esta forma geomorfológica influi na refração
das ondas de uma maneira a espalhar a energia de ondas em águas mais rasas, na parte do
embaiamento. Para a parte superior o efeito parece ser o contrário. Estes resultados são
condizentes com observações visuais realizadas pelo autor em vários anos de trabalho neste
litoral, que as alturas de onda são sempre menores nesta região da costa do RS, onde o modelo
calculou menores alturas de onda, do que mais para Nordeste e mais para sudoeste (a linha de
costa tem orientação real SW-NE).
Especulando sobre uma possível conexão com os processos erosivos que ocorrem na área
do Farol da Conceição, esta fica em um ponto de inflexão desta curva da linha de costa e
batimetria, que separa a região de ondas maiores e menores e, portanto, é um local propício a
efeitos de trocas de sedimento como resposta à adaptação desta ao clima de ondas em águas
rasas. Porém a confirmação desta suposição necessitaria muitos estudos complementares.
3. CONCLUSÕES
O uso de ondas monocromáticas em batimetrias reais provocou superestimação de alturas
de ondas em águas rasas, em relação aos casos espectrais. Espectros com espalhamento

direcional largo geraram distribuições mais uniformes de alturas em águas rasas, enquanto
espectros direcionalmente estreitos induziram um campo de alturas mais parecido com o caso
monocromático. Efeitos de dissipação de energia mostraram-se mais importantes em
simulações com modelos monocromáticos. A inclusão da dissipação de energia turbulenta nas
simulações com ondas irregulares (casos espectrais) não teve efeitos significativos para a
plataforma costeira do Rio Grande do Sul.
A condição de mar estudada indicou um fato curioso, que foi o aparecimento de duas
regiões com alturas de onda bem diferenciadas: uma região ao norte (em relação a grade) do
Farol da Conceição com alturas maiores e outra mais ao sul do Farol com alturas menores. Os
parceis atuam na focalização de energia em áreas mais “pontuais” em vários locais ao longo
da costa e não apenas nas vizinhanças do Farol. A configuração geomorfológica da linha de
costa e da plataforma continental interna (aproximadamente até 25 m), com forma de “bacia”,
influencia o padrão de refração do campo de ondas em uma escala maior de distâncias. Esta
feição, mais do que a focalização pontual de energia causada pelos parceis, parece ser
responsável pelas maiores alturas na parte superior da grade e menores na parte inferior.
Provavelmente esse padrão de alturas ocorre devido à divergência de direções principais de
propagação de ondas causada pela configuração da plataforma interna na refração das ondas,
sugerindo que a direção de propagação das ondas desempenha papel importante para a
interpretação deste efeito (maiores alturas no norte da grade numérica).
Logo, uma conclusão preliminar é que a refração causada pela morfologia da antepraia
teria uma participação determinante na distribuição de alturas e direções de ondas ao longo de
grandes trechos desta costa, e que a focalização pelos parcéis atuaria de modo mais pontual.
Para generalizar essa conclusão para diferentes direções de incidência ao largo é necessário
estudar se outras condições de mar vão acarretar variações substanciais no padrão de
distribuição de alturas e direções em águas rasas.
Entretanto, observando a plataforma interna numa escala espacial maior, é possível ver que
a forma de embaiamento se estende até o litoral sul do estado (ver Figura 4). Embora não se
tenha feito nenhuma outra simulação, é possível supor que esta forma de “bacia” tenderia a
manter o mesmo padrão com menores alturas no trecho inferior da grade para diferentes
direções de propagação. Confirmando-se essa hipótese, poder-se-ia inferir que a região do
Farol da Conceição se situa em uma zona de transição entre regiões de costa com maiores e
menores alturas (e conseqüentemente energia) de ondas. Tal gradiente de energia seria,
entretanto, de escala espacial bem maior do que a de focos pontuais causados por parcéis.
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