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Essa é a história do meu doutorado, mas um rio não pode voltar para trás...

Fonte: Modificado de @ThinkingIP

"Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele
treme de medo. Olha para trás, para toda a
jornada que percorreu, para os cumes, as
montanhas, para o longo caminho sinuoso que
trilhou através de florestas e povoados, e vê à
sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele
nada mais é do que desaparecer para sempre.
Mas não há outra maneira. O rio não pode
voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é
impossível na existência. O rio precisa se
arriscar e entrar no oceano. E somente quando
ele entra no oceano é que o medo desaparece,
porque apenas então o rio saberá que não se
trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se
oceano."
Osho (1931 – 1990)
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RESUMO

A dinâmica sedimentar sobre um trecho da plataforma continental leste brasileira foi
analisada através da abordagem combinada entre a análise do clima de ondas
(WAVEWATCH III), modelagem da propagação das ondas para águas rasas (MIKE 21
SW) e aplicação de equações que estimam o transporte de partículas em função da
tensão de cisalhamento causada pelas ondas sobre o fundo marinho. Assim, baseado no
clima de ondas da região, são estimados os potenciais de mobilidade sedimentar como
resposta a diversas condições forçantes. O clima de ondas em frente a Ilhéus é
caracterizado pela predominância de ondas do quadrante leste (60%), com 20%
provenientes de sudeste e 15% de sul. Em frente a Caravelas, o espectro de ondas é
caracterizado por 40% de ondas de leste, 15% do quadrante sudeste e 35% provenientes
de sul. O clima de ondas é influenciado pelas descontinuidades na largura da plataforma
continental nesse trecho da costa, atenuando a influência das ondas de swell
provenientes do quadrante sul em frente a Ilhéus. Os resultados indicam mobilidade
sedimentar até 50 m de profundidade na plataforma de Ilhéus e até 20 m na plataforma
de Abrolhos ao longo do ano, no entanto, eventos esporádicos mais energéticos são
capazes de mobilizar sedimentos até cerca de 200 m de profundidade na plataforma de
Ilhéus e até 100 m na plataforma de Caravelas. A mobilidade de partículas de maiores
dimensões, como os rodolitos da plataforma de Abrolhos, maior campo de rodolitos
conhecido do mundo, foi analisada através do parâmetro de Shields, que leva em
consideração tamanho e densidade das partículas. Os resultados indicam que a
mobilidade dos rodolitos de Abrolhos está principalmente condicionada pela ocorrência
de eventos mais energéticos, especialmente no outono. As regiões com maior
mobilidade são a porção norte, próxima a quebra da plataforma e a porção centro-sul da
plataforma, ambas com profundidades entre 20 e 40m. O detalhamento do
conhecimento sobre o transporte de sedimentos na plataforma continental leste
brasileira contribui para o entendimento na dinâmica sedimentar na região. A
morfologia complexa da plataforma, combinada com o clima de ondas incidente, são
fatores fundamentais no potencial de mobilização de sedimentos.

Palavras-chave: Plataforma Continental, Ilhéus, Abrolhos, Rodolitos, Modelagem Numérica,
Propagação de Ondas
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ABSTRACT

The sedimentary dynamics on a stretch of the Brazilian continental shelf was analyzed
through a combined approach between wave climate analysis (WAVEWATCH III),
shallow water wave propagation modeling (MIKE 21 SW) and equations estimating the
transport of particles as a function of bed shear stress by the waves. Thus, based on the
wave climate of the region, sediment mobility potentials are estimated in response to
several forcing conditions. Wave climate is characterized by the predominance of east
waves in front of Ilhéus (60%), 20% from southeast quadrant and 15% from south. In
front of Caravelas a wave spectrum is characterized by 40% from east quadrant, 15%
from southeast and 35% from south. Continental shelf width discontinuity influences
wave climate at Ilhéus, attenuating waves from south quadrant. The results indicate
sediment mobility up to 50 m depth on the Ilhéus shelf and up to 20 m on the Abrolhos
shelf along the entire year; however, more sporadic energetic events are able to mobilize
sediments up to 200 m depth on the Ilhéus shelf and up to 100 m on the Caravelas shelf.
Larger particle mobility, such as the rhodoliths of the Abrolhos shelf, the largest known
rhodolite field in the world, was analyzed using the Shields parameter, which takes into
account particle size and density. The results indicate that the mobility of Abrolhos
rhodolites is mainly conditioned by the occurrence of more energetic events, especially
in autumn. The regions with the greatest mobility are the northern portion, near the shelf
break and the center-south portion of the shelf, both with depths between 20 and 40 m.
The detailed knowledge on sediment transport in the Brazilian continental shelf
contributes to the understanding of sedimentary dynamics in the region. The complex
morphology of the continental shelf, combined with the incident wave climate, are
fundamental factors in sediment mobilization potential.

Key-words: Continental Shelf, Ilhéus, Abrolhos, Rhodoliths, Numerical Modeling, Wave
Propagation
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

O ambiente costeiro é altamente dinâmico e responde às condições forçantes como
ondas, correntes e marés, geralmente apresentando um comportamento altamente
complexo. Adicionalmente, a morfologia costeira é caracterizada por uma variedade de
estruturas e feições em várias escalas, o que contrasta com a aparentemente pequena
variabilidade espacial de ondas, marés e correntes (Dronkers, 2005).
O processo central que causa mudanças morfológicas é o transporte de sedimentos. O
transporte efetivo pode ser diretamente relacionado às magnitudes das condições
forçantes, mas também podem ser transportes líquidos residuais relacionados à
assimetria de fluxos.
Como os processos morfodinâmicos são dependentes do tempo, ocorrendo em
diferentes escalas temporais, baseado na ideia da “relação primária de escalas” proposta
por De Vriend (1991), para cada nível de escala é possível identificar um sistema
morfodinâmico específico. De forma geral, em escalas espaço-temporais pequenas, as
flutuações individuais nas condições forçantes são importantes, enquanto que em
escalas maiores, a evolução é uma resposta média à tendência das condições ambientais.
A privilegiada situação geográfica e a diversidade de recursos naturais que a zona
costeira oferece às atividades fundamentais do homem tais como alimentação, energia,
recreação e transporte, motivaram a concentração da população nesta zona (Andrade e
Domingues 2002). Segundo Small e Nicholls (2003), aproximadamente 23% da
população mundial vivem a uma distância horizontal inferior a 100 km da linha de
costa. No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), 26,58% da
população vive em municípios costeiros, normalmente a uma distância inferior a 20 km
da linha de costa.
Sob o ponto de vista geomórfico, a linha de costa se caracteriza pela instabilidade
dinâmica decorrente de alterações por efeitos naturais e antrópicos, que se traduzem em
modificações na disponibilidade de sedimentos, no clima de ondas e na altura do nível
relativo do mar. O litoral, especialmente as praias, responde com mudanças de forma e
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de posição em função da atuação de parâmetros oceanográficos, como ondas, marés e
correntes costeiras; e meteorológicos e hidrológicos, como precipitação, direção e
intensidade dos ventos e descarga fluvial (Muehe, 1996).
Nesse contexto é necessário incluir a plataforma continental interna como parte
integrante da zona costeira, onde os processos de transporte de sedimentos e
modificação da morfologia de fundo constituem parte integrante dos processos costeiros
(Muehe, 1998). No entanto, considerando que a plataforma continental da Bahia, no
trecho em frente a Ilhéus, possui apenas 10 km de largura, com profundidade média de
quebra da plataforma de 60 m, a definição de plataforma interna fica descaracterizada.
Cerca de 80% das plataformas continentais mundiais tem sua dinâmica dominada pela
ação de ondas de tempestade (Walker, 1984; Swift et al., 1986 apud Harris e Coleman,
1998), sendo a ressuspensão por ondas e correntes o mecanismo dominante de
transporte de sedimentos sobre as plataformas mundiais (Harris e Wiberg, 2001).
A profundidade a partir da qual as ondas sofrem influência do fundo marinho está
relacionada ao comprimento das ondas em superfície. Ondas geradas por ventos
induzem o movimento orbital na coluna d’água até uma profundidade igual à metade do
seu comprimento de onda, ou seja, em profundidades menores que metade do
comprimento da onda este movimento orbital entende-se até o fundo (Wiberg e
Sherwood, 2008).
O efeito da velocidade orbital das ondas sobre o fundo marinho, na mobilização dos
sedimentos, depende do comprimento e altura das mesmas e da granulometria, peso
específico e forma dos sedimentos. Desse modo, o limite entre plataforma continental
interna e intermediária é definido pela profundidade a partir da qual as ondas têm
competência para mobilizar sedimentos de fundo, sendo, portanto influenciada pelo
clima de ondas.
O presente trabalho visa o entendimento qualitativo e quantitativo da dinâmica da
plataforma continental leste brasileira, no trecho compreendido entre o Rio de Contas
(BA) e o Rio Doce (ES), com ênfase em duas regiões características, a plataforma de
Ilhéus (Costa do Cacau) e a plataforma de Abrolhos (Costa das Baleias). Ilhéus
apresenta uma plataforma estreita, com largura média de cerca de 50 km, enquanto que
a plataforma de Abrolhos é ampla, atingindo mais de 240 km de largura, resultado de
processos vulcânicos que geraram afloramentos, posteriormente colonizados por recifes
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de corais. Em Abrolhos, a presença de construções coralíneas sobre a plataforma
continental modifica a forma de aproximação das ondas e interfere na sedimentação
costeira. Tendo em vista esta diversidade de características surge o interesse no
entendimento do processo de mobilidade sedimentar induzida por ondas geradas por
ventos nessa região.

1.1. HIPÓTESE

A dinâmica sedimentar da plataforma leste brasileira é delineada pela presença de
controles morfológicos que interagem com o clima de ondas atuante na região,
modificando seu comportamento e gerando ambientes morfodinâmicos diferenciados.
O entendimento da importância da ação das ondas na dinâmica do ambiente de
plataforma é fundamental para a compreensão dos processos atuais, incluindo a
definição de habitats e balanço sedimentar.

1.2. JUSTIFICATIVA

A costa leste brasileira apresenta cerca de 1200 km de extensão, representando
aproximadamente 20% de toda a costa brasileira e apresentando características
peculiares quanto à morfologia e sedimentação. A largura da plataforma continental
neste trecho varia de cerca de 10 km no limite norte até mais de 200 km na parte sul, ao
largo de feições morfológicas de destaque como o Banco de Abrolhos. Neste trecho, a
zona costeira passa por uma transição desde uma costa caracterizada pela presença de
ambientes estuarinos de grande porte na parte norte para as regiões caracterizadas por
um aporte sedimentar pouco significativo, até o trecho mais a sul onde o rio Doce (ES)
contribui para a sedimentação costeira. A cobertura sedimentar apresenta uma
associação de sedimentos relíquia e atuais, onde ocorrem sedimentos siliciclásticos
atuais, associados às desembocaduras fluviais, sedimentação carbonática atual
relacionada à presença de formações coralíneas e sedimentação carbonática relíquia.
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Devido a essa diversidade e complexidade, o entendimento da influência das ondas na
mobilidade dos sedimentos na plataforma leste brasileira é de grande importância no
cenário nacional e permitirá a utilização da experiência adquirida nos demais trechos do
litoral brasileiro.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GERAL

O objetivo do presente trabalho é proporcionar o entendimento qualitativo e
quantitativo da influência das ondas de gravidade na mobilidade dos sedimentos
depositados

na

Plataforma

Continental

Leste

Brasileira,

no

trecho

compreendido entre o rio de Contas (BA) e o rio Doce (ES).

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar o Clima de Ondas atuante em dois pontos da plataforma leste
brasileira;
 avaliar o comportamento sazonal das ondas na plataforma continental de
Ilhéus e de Abrolhos;
 identificar a influência do controle morfológico no clima de ondas;
 determinar as características das ondas propagadas sobre a plataforma
continental nos dois trechos da costa;
 caracterizar a mobilidade dos sedimentos litogênicos e carbonáticos sobre a
plataforma continental leste brasileira;
 investigar a influência da ação das ondas sobre a mobilidade dos rodolitos
presentes na região.
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1.4. ESTRUTURA DA TESE

Seguindo esse capítulo introdutório (Capítulo 1), o Capítulo 2 do trabalho apresenta a
descrição da área de estudo, na Plataforma Leste da costa Brasileira. A descrição inclui
aspectos físicos e geológicos que controlam o ambiente, incluindo alguns aspectos
importantes da zona costeira adjacente e do aporte fluvial que chega à região.
No Capítulo 3 são apresentados os métodos utilizados para o trabalho. Nesse capítulo
são descritos aspectos mais gerais dos métodos, comuns aos demais capítulos. No
entanto, em cada capítulo ainda são apresentados os detalhes específicos dos métodos
utilizados para alcançar os objetivos propostos.
Resultados relacionados à análise do clima de ondas são apresentados no Capítulo 4. A
análise inclui aspectos estatísticos do clima de ondas e uma análise comparativa entre a
porção sul (Banco de Abrolhos) e norte (Ilhéus), influenciado pela grande variabilidade
da morfologia da plataforma.
Esses resultados a respeito do clima de ondas são aplicados como condição de contorno
para a modelagem numérica que avalia a mobilidade sedimentar da plataforma no
Capítulo 5. Nesse capítulo, é realizada a avaliação da propagação das ondas sobre a
plataforma, com tantas diferenças ao longo da área de estudo. Esses resultados são
utilizados na aplicação de equações que visam obter o potencial de mobilidade de
sedimentos pelas ondas, tão importante para aspectos morfodinâmicos da plataforma e
litoral adjacente.
Como o Banco de Abrolhos possui o maior campo de rodolitos do mundo, resultados do
Capítulo 5 levantam algumas questões a eles relacionados, e o Capítulo 6 apresenta uma
análise sobre o potencial de mobilidade dessas “partículas” únicas, com tamanho
variando entre 1 e 14 cm e densidade bastante menor que a do quartzo (entre 1200 e
1600 kg.m-3). Para tanto, a aplicação de equações que permitem a variação da
densidade em sua formulação são aplicadas com base nos resultados do modelo
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numérico de propagação de ondas aplicado (Capítulo 5) com as condições de contorno
estabelecidas no Capítulo 4. Resultados interessantes foram obtidos a respeito da
influência das ondas na definição de habitats bentônicos.
Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões gerais do estudo, com uma análise
integrada dos principais resultados do trabalho.
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CAPÍTULO 2 - ÁREA DE ESTUDO

2.1. PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA

A margem continental brasileira é do tipo Atlântico e apresenta inúmeras feições
fisiográficas características, relacionadas às unidades morfoestruturais continentais
(Martins e Coutinho, 1981), como os cinturões orogênicos dos Planaltos e Serras do
Atlântico Leste-Sudeste e as Planícies e Tabuleiros do Nordeste.
A área de estudo compreende a Plataforma Continental Leste Brasileira, entre as
coordenadas 14º e 20º S e 37º e 40º W, apresentando uma largura média de 50 km
(Figura 1). Neste trecho do litoral, a circulação sobre a plataforma continental e zona
costeira é influenciada pela massa de água tropical (AT) associada à Corrente do Brasil
e suas oscilações que resultam em vórtices e meandros (Leipe et al., 1999). A
plataforma

continental leste

brasileira

pode

ser

subdividida em

dois

setores

com características morfológicas distintas.
A plataforma continental em Ilhéus é bastante estreita, com média de 18 km de largura e
apresenta um mínimo de menos de 10 km ao largo da baía de Todos os Santos e em
frente à cidade de Ilhéus. Em direção ao sul, a plataforma se alarga, atingindo cerca
de 60 quilômetros na frente de Belmonte, cuja feição fisiográfica de destaque é o Banco
Royal Charlotte. A plataforma continental ao largo de Caravelas é bastante ampla,
atingindo a largura expressiva de cerca de 250 km devido à presença do Banco dos
Abrolhos. A região é caracterizada pela ocorrência de recifes de corais, onde as isóbatas
apresentam contornos muito irregulares (Bittencourt et al., 2000). A quebra da
plataforma continental está a uma profundidade variando entre 40 e 60 m (Knoppers et
al., 1999).
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. Os pontos WW3 -CRV
(quadrado branco) e WW3-IOS (triângulo branco) representam os pontos de
aquisição dos parâmetros de onda do modelo WAVEWATCH III (Tolman,
1999), situados em frente a Caravelas e Ilhéus, respectivamen te.
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A variabilidade da largura da plataforma continental no trecho estudado exerce
importante controle geomorfológico à propagação das ondas e, consequentemente, à
mobilidade dos sedimentos. A área abriga o maior sistema de recifes tropicais do
Atlântico Sul, o Banco de Abrolhos (Leão et al., 1988), e devido às características
morfológicas da sua plataforma externa, o maior campo de rodolitos conhecido do
mundo (Amado-Filho et al., 2010, 2012), além de diversos estuários (Schettini et al.,
2013; Andutta et al., 2013; Paiva et al., 2016; Silva et al., 2018). Silva et al. (2013)
demonstraram que na ultima década, a taxa de deposição de sedimentos de origem
continental tem aumentado no entorno dos recifes costeiros, provavelmente como
resultado de processos locais associados a atividades antropogênicas. Além disso, é
importante ressaltar que o limite sul da área de estudo está representado pela
desembocadura do rio Doce, o qual foi afetado pelo rompimento de uma barragem de
rejeitos de mineração que ocorreu a uma distância de cerca de 600 km da costa,
resultando numa grande pluma de sedimentos que atingiu o oceano em 22 de novembro
de 2015 (Fernandes et al., 2016; Carmo et al., 2017; Hatje et al., 2017). Esses
sedimentos ainda são redistribuídos na plataforma continental, e as ondas podem ser um
importante fator na sua ressuspensão.
A plataforma continental leste brasileira é formada pela mistura de três massas d’água: a
aquecida e salina Água Tropical, a fria Água Central do Atlântico Sul e a Água
Costeira, caracterizada por altas temperaturas e baixas salinidades, devido à influência
do aporte fluvial (Castro e Miranda, 1998). A região oceânica próxima à quebra da
plataforma está sob a influência do transporte para sul da Corrente do Brasil, ao qual a
presença do Banco de Abrolhos representa uma barreira topográfica, induzindo a
mudanças nas feições físicas, químicas e biológicas ao longo da plataforma e seu limite
externo. Outros três mecanismos forçantes agem sobres as correntes da plataforma leste
brasileira: o estresse do vento, gradientes de pressão baroclínica próximos à costa e as
marés (Castro e Brandini, 2005).
A maior parte do litoral brasileiro, do estado de Alagoas ao Rio Grande do Sul,
apresenta amplitudes de maré inferiores a 2 metros (micromarés), sendo significativas
apenas onde a geomorfologia propicia um aumento da velocidade da corrente de maré
(Tessler, Cazzoli y Goya, 2005).
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O regime de marés atuante na costa leste brasileira, no trecho compreendido entre o rio
de Contas (BA) e o rio Doce (ES) é caracterizado pela ocorrência de marés semi-diurnas
com alturas variando entre 1,5 e 2,1m, o que corresponde ao limite micro/ meso-marés.
A interação da maré com a complexa morfologia da costa nesta região, onde a
plataforma continental apresenta larguras variando de cerca de 10 km em frente a
Ilhéus, para 35 km em Canavieiras, alargando para 110 km no Banco Royal Charlotte,
novamente estreitando para 42 km para novamente expandir na presença do Banco de
Abrolhos para mais de 200 km, faz com que o comportamento da maré barotrópica
interfira na região da plataforma continental, incrementando a quantidade de nutrientes
especialmente no flanco sul das formações recifais em decorrência de fenômenos de
ressurgência (Pereira et al., 2005). A assinatura oceanográfica de uma frente de maré foi
observada em imagens SAR (Synthetic-Aperture Radar), sobre os bancos de Royal
Charlotte e Abrolhos, indicando o regime de maré semi-diurna com amplitude máxima
de 3,2 m (Cabral et al., 2001).
Ventos anticiclônicos associados ao Centro de Alta Pressão do Atlântico Sul incidem
principalmente dos quadrantes leste e nordeste, forçando o fluxo para sul das correntes
induzidas por ventos em direção à plataforma continental leste, especificamente nos
bancos Royal Charlotte e Abrolhos (Castro e Brandini, 2005). Perturbações
atmosféricas que carregam frentes frias do sul da América do Sul em direção a latitudes
menores podem causar ventos do quadrante sul tão fortes e persistentes que chegam a
inverter a circulação sobre a plataforma, gerando correntes que se deslocam para norte
(Castro, 1990).
As ondas no Oceano Atlântico Sul são geradas principalmente em duas regiões: o
cinturão temperado de alta latitude e o cinturão dos ventos alísios (Davies, 1972 apud
Dominguez et al., 1992). O regime de ondas da plataforma leste brasileira é
caracterizado predominantemente por ondas geradas pelos ventos alísios de nordeste;
entretanto, seu padrão pode ser modificado por ondas geradas pelo avanço de frentes
frias em direção a norte, e ainda por fortes eventos El Niño que bloqueiam o avanço das
frentes e fazem com que ondas geradas pelos ventos dos sistemas frontais não atinjam o
litoral leste brasileiro (Martin et al., 1998).
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2.2. REGIÃO COSTEIRA DE CARAVELAS

A linha de costa sul da Bahia, entre Mucuri e Ilhéus, é caracterizada pela presença do
Grupo Barreiras que, em alguns setores, alcança o litoral formando falésias ativas, e
pela presença de recifes de coral, sendo o Banco dos Abrolhos a formação mais
significativa. A planície costeira quaternária, com terraços marinhos e acumulações
deltaicas, apresenta largura expressiva, alcançando 17 km em Caravelas (Bittencourt et
al., 2005).
Nesta região, o desenvolvimento dos recifes de coral em associação com as variações do
nível relativo do mar desempenharam um importante papel na dispersão e acumulação
de sedimentos ao longo da linha de costa, determinando a evolução quaternária da
planície costeira de Caravelas (Andrade et al., 2003).
As desembocaduras fluviais são parcialmente obstruídas por pontais arenosos e
apresentam um complexo padrão de mudanças relacionadas à própria dinâmica de
funcionamento destas desembocaduras. Nestas áreas, flutuações nas vazões dos rios ou
correntes de maré alteram a dinâmica costeira provocando erosão e deposição
localizadas, que não estão necessariamente relacionadas às tendências apresentadas pela
linha de costa em regiões afastadas da desembocadura (Andrade e Dominguez, 2002).
O estuário do rio Caravelas, com aproximadamente 66 km² de área, corresponde ao
segundo maior estuário da região Nordeste do Brasil e abriga um importante
ecossistema de manguezal (Herz, 1991). O estuário de Caravelas é caracterizado por
uma pequena drenagem através de cursos de água que cobrem uma área de apenas de
600 km2. O estuário possui conexão com a desembocadura do rio Peruípe, localizada a
aproximadamente 27 km ao sul, através de pequenos canais meandrantes. A
hidrodinâmica e o balanço sedimentar no sistema estuarino de Caravelas são
principalmente modulados pela altura da maré, sofrendo pouca influência do aporte de
água doce (Santos, 2010).
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O rio Peruípe, com bacia de drenagem de 4.600 km2 apresenta vazão que varia de
15 m3.s-1 na estação seca a 30 m3.s-1 na chuvosa (Schettini et al., 2013). Sua descarga
para o estuário de Caravelas é estimada em 4 m3.s-1 (Pereira al., 2010).

2.3. REGIÃO COSTEIRA DE ILHÉUS

O trecho norte do litoral de Ilhéus é caracterizado pela presença do embasamento
cristalino precambriano em contato ou, próximo ao mar. Os depósitos quaternários são
pouco desenvolvidos, com exceção da região da bacia sedimentar do Almada, onde
existia uma baía na época dos altos níveis marinhos quaternário, da qual a lagoa de
ltaipe (Lagoa Encantada) é o último testemunho (Martin et al., 1980).
A drenagem continental é formada principalmente pelos rios Cachoeira e Almada. A
Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira apresenta área da drenagem de 4.600 km², e junto
com os rios Santana e Fundão, afluente do rio Almada, formam a Baía do Pontal,
principal acidente geográfico da cidade de Ilhéus. O rio Almada, junto com seus
afluentes, ocupa uma superfície de cerca de 1.910 km 2. A lagoa de Itaípe (Lagoa
Encantada) se liga ao rio Almada através do córrego Itaípe, com 700 m de extensão
(SEI, 1999).
A Lagoa Encantada é um corpo de água ovóide, irregular, com o eixo maior alinhado na
direção E-O. Na sua maior dimensão tem 3,4 km e na direção N-S em torno de 2,5 km.
Na época da seca sua profundidade média está em torno de 2 m, variando com as marés,
porém, na época da cheias fluviais chega a mais de 2,5 m. Seu espelho d’água apresenta
uma área de 7 km² (Barros, 2005).
Ao sul, o litoral é caracterizado pelo reaparecimento dos sedimentos da Formação
Barreiras em contato com o mar. Entretanto, os depósitos quaternários bem
desenvolvidos caracterizam regiões próximas a desembocaduras fluviais de grande
porte, como o caso do rio Jequitinhonha, formando a planície costeira CanavieirasBelmonte (Martin et al., 1980).
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2.4. APORTE FLUVIAL

A área de estudo é limitada a norte pela desembocadura do rio de Contas, que apresenta
bacia de drenagem de cerca de 55.000 km² e vazão média de cerca de 100 m³.s-1,
podendo atingir 4.800 m³.s-1 no período úmido (Campos, 2002). O limite sul da área de
estudo corresponde à desembocadura do rio Doce, com bacia de drenagem de 85.000
km² e vazão média de 900 m³.s-1.
As bacias hidrográficas, que drenam para a plataforma da área da Costa do Cacau
(Ilhéus), dissecam rochas cristalinas de natureza básica a ácida, além de solos de
diversas classes, arenosos e argilosos. O material dissecado por estes rios fica retido, na
sua grande maioria, nas porções médias e altas de seus cursos, fazendo com que apenas
o material fino chegue às suas desembocaduras (Freire, 2006). O alto índice
pluviométrico da região favorece o intemperismo químico e libera minerais ferromagnesianos, principais formadores de argilas e colóides. A matéria orgânica aportada
para a plataforma, em função da Mata Atlântica e do plantio de cacau na região, que
ocorre no sistema cabruca (sombreado pela Mata Atlântica original), torna escuros os
sedimentos lamosos (Freire, op. cit.).
A região de Ilhéus é drenada por diversos fluxos d’água de pequeno porte, com
destaque para os rios Almada, com bacia de drenagem de cerca de 1.500 km² e vazão de
apenas 14 m³.s-1, e o rio Cachoeira, com drenagem aproximada de 5.000 km² e vazão de
24 m³.s-1 (BAHIA, 2001). Rios de menor porte se distribuem ao longo da costa, entre os
quais podemos citar o rio Tijuipe, com vazão de apenas 2 m³.s-1 (Brandão, 2013); os
rios Cururupe e Acuipe, ainda no município de Ilhéus; e o rio Una com vazão média
anual de 16 m³.s-1 (de Paula et al., 2012). Em direção a sul temos o rio Pardo, com bacia
hidrográfica de cerca de 50.000 km² e vazão média anual de 210 m³.s-1 (Chierice Junior,
2013), e o rio Jequitinhonha, com área de drenagem de cerca de 70.000 km² e vazão
média de 438 m³.s-1 (Genz et al., 2003).
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O rio Buranhém, que deságua em Porto Seguro, tem área da bacia hidrográfica com
2.500 km² e vazão média em torno dos 22 m³.s-1; o rio Jurucuçu, que desemboca em
Prado, após reunir águas de uma bacia de 3.000 km² com uma vazão média de 26 m³.s-1
e o rio Itanhém, que deságua em Alcobaça, após percorrer uma bacia com área de 5.000
km², apresenta vazão média de 31 m³.s-1, todos têm suas nascentes no estado de Minas
Gerais, mas despejam suas águas no litoral extremo sul da Bahia (Genz et al. 2003).
À exceção dos rios Pardo e Jequitinhonha, os demais rios que ocorrem na área podem
ser considerados pouco significantes em relação ao aporte de sedimentos para a linha de
costa (Nascimento et al., 2007), no entanto, sedimentos em suspensão são por eles
aportados e espalhados na plataforma continental.
Recentemente, Oliveira et al. (2018) utilizaram modelos estatísticos para estimar o
aporte fluvial na plataforma continental brasileira a partir de dados da Agência Nacional
de Águas (ANA). As informações servem de referência para qualquer análise da
influência do aporte fluvial na dinâmica costeira (Tabela 1).

Figura 2: Principais rios da Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste.
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Tabela 1: Vazão fluvial mensal e média anual dos principais rios da área de
estudo.
Rio

Bacia de
Drenagem
Total (km²)

Long

Lat

Descarga Mensal (m³.s-1 )
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

124,9
28,1
120,3
932,8
47,5
131,1
70,8
27,4
155,0
148,1
1865,4

183,6
33,3
96,3
632,4
36,3
103,5
54,6
25,0
128,3
114,6
1388,8

125,5
30,0
96,4
575,3
29,8
94,9
53,4
24,6
137,6
108,0
1230,1

99,4
21,5
83,8
429,1
27,7
79,8
49,8
23,6
115,5
88,3
998,3

77,7
12,3
51,5
263,1
21,0
63,0
39,3
20,9
77,2
64,1
732,0

78,5
9,4
45,7
217,5
17,9
55,4
35,4
19,5
63,7
54,1
632,1

74,9
11,1
45,4
190,3
18,3
51,6
34,3
18,7
62,1
46,9
571,9

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

84,1
24,2
88,6
490,0
38,6
87,1
58,6
23,5
137,0
93,7
1133,2

166,9
47,1
118,1
767,3
48,1
117,8
77,2
30,2
190,6
139,8
1580,5

Descarga
Média
Anual
(m³.s-1 )

De Contas
Cachoeira
Pardo
Jequitinhonha
Buranhém
Jucuruçú
Alcobaça
Peruípe
Mucuri
São Mateus
Doce

56414
4158
32466
72710
3250
6420
7022
4840
16310
13428
90030

-38,99
-39,02
-38,94
-38,88
-39,06
-39,22
-39,20
-39,16
-39,55
-39,74
-39,81

-14,27
-14,79
-15,63
-15,84
-16,46
-17,34
-17,53
-17,75
-18,10
-18,71
-19,65

72,7
9,5
36,7
168,4
16,2
44,7
26,9
16,5
47,6
38,9
514,1

61,6
6,5
32,2
155,4
15,5
43,9
27,2
15,2
42,2
34,2
494,9

60,7
10,9
45,1
212,9
22,3
54,4
34,6
17,6
62,6
46,6
660,1

Fonte: Oliveira et al. (2018)
Através da análise da Tabela 1 é possível identificar que apenas os rios Jequitinhonha e
Doce apresentam vazão média superior a 400 m³.s-1, sendo considerados os mais
importantes da região.

100,9
20,3
71,7
419,5
28,3
77,3
46,8
21,9
101,6
81,4
983,4
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados de entrada para a análise do transporte de sedimentos na plataforma leste
brasileira incluem a construção de uma base cartográfica, baseada em cartas náuticas e
em dados ETOPO 1; a aquisição de informações sobre a altura, período e direção de
aproximação das ondas, geradas pelo modelo WAVEWATCH III, que alimentam o
modelo de propagação de ondas sobre a plataforma continental, MIKE21; e da
compilação de dados secundários sobre a cobertura sedimentar sobre a plataforma
continental. Os procedimentos para a obtenção dos dados necessários é descrita a seguir.
3.1. BASE CARTOGRÁFICA

A Base Cartográfica utilizada foi gerada a partir das cartas náuticas abaixo enumeradas:


Carta Náutica 1100 – Do Rio Itariri a Ilhéus (Datum: Córrego Alegre) – Escala
1: 308.541



Carta Náutica 1200 – Do Porto de Ilhéus a Ponta de Cumuruxatiba (Datum:
Córrego Alegre) – Escala 1: 305.090



Carta Náutica 1210 – Proximidades do Porto de Ilhéus (Datum: WGS-84) –
Escala 1:50.000



Carta Náutica 1201 – Porto de Ilhéus (Datum: WGS-84) – Escala 1: 12.500



Carta Náutica 1300 – Da Ponta de Cumuruxatiba ao Rio Doce (Datum: Córrego
Alegre) – Escala 1: 301.039

As cartas náuticas 1200, 1210 e 1201 foram obtidas em formato digital (raster ou
geotiff) do Centro de Hidrografia da Marinha – CHM da Marinha do Brasil, no
endereço:
https://www.marinha.mil.br/chm/chm/dados-do-segnav/cartas-raster

(Acesso em 25/06/2018)

31

As cartas 1100 e 1300 foram digitalizadas a partir da versão impressa disponível na
biblioteca do Instituto Oceanográfico da USP. Atualmente as cartas náuticas números
1100, 1200 e 1300 tem a área coberta pelas cartas nº 22.500 (2015) De Salvador a Barra
do Poxim, escala 1: 300.000; nº 22.600 (2016) Da Barra do Poxim à Ponta
Cumuruxatiba, escala 1: 300.000; nº 22.700 (2008) Da Ponta Cumuruxatiba à
Conceição da Barra, escala 1: 300.000 e nº 22.800 (2008/2013) De Conceição da Barra
a Vitória, escala 1: 300.000, disponíveis em formato raster e geotiff.

3.1.1. LINHA DE COSTA E BATIMETRIA

As cartas náuticas foram digitalizadas para a extração da linha de costa e dos dados
batimétricos da região de interesse. Os dados extraídos das cartas 1100, 1200 e 1300
foram convertidos para o datum WGS84, para padronização das informações.
Em regiões mais profundas, para complementar os dados obtidos das cartas náuticas, foi
utilizada a base de dados do Global Topography – Measured and Estimated Seafloor
Topography – ETOPO 1 (1 Arc-Minute Global Relief Model), da National Oceanic and
Atmospheric Administration – NOAA (Amante e Eakins, 2009).
Os dados da Base ETOPO1 – NOAA foram extraídos através do endereço abaixo.
http://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi

A base de dados ETOPO é um banco de dados topográficos do oceano global, onde a
batimetria digital possui uma resolução horizontal de 1 a 12 km e é obtida a partir de
dados de sondagens batimétricas disponíveis e estimada através de dados gravimétricos
de alta resolução provenientes dos satélites GEOSAT (Geodetic Satellite) da Marinha
Americana e ERS-1 (European Remote Sensing Satellite 1) da Agência Espacial
Européia. A base foi usada para complementar dados de áreas mais profundas, sem
cobertura nas cartas náuticas utilizadas, objetivando ampliar a abrangência do domínio
do modelo numérico (Figura 3 e Figura 4).

32

Figura 3: Grade do Modelo com destaque para a área não abrangida pelas cartas
náuticas e preenchida pelas informações obtidos da base de dados ETOPO 1
(quadrado preto).

Figura 4: Grade do modelo com destaque para a área não abrangida pelas cartas
náuticas e preenchida pelas informações da base de dados ETOPO 1 (quadrado
preto).
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3.2. CLIMA DE ONDAS

Os parâmetros das ondas foram obtidos do National Center for Environment Prediction
(NCEP) pertencente à National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos
Estados Unidos, a partir do modelo global de propagação de ondas denominado
WAVEWATCH III que resolve a equação do balanço de densidade espectral (espectro
direcional da onda) e inclui crescimento, decaimento, interações não lineares,
dissipação, fricção com o fundo, arrebentação e espalhamento da onda.
Os resultados do modelo global foram obtidos a partir do banco de dados da NOAA, no
endereço: ftp://polar.ncep.noaa.gov/pub/history/waves
A distribuição estatística dos dados de ondas (clima de ondas) foi obtida através da
análise de 13 anos de dados de altura significativa, direção média e período de pico das
ondas geradas por vento extraídas do modelo WAVEWATCH III (NOAA) de 1997 a
2009. Utilizando uma rotina na linguagem computacional Matlab foram calculadas as
alturas mais frequentes e o período médio associado a essa altura, por direção de
aproximação das ondas na série temporal.

3.3. COBERTURA SEDIMENTAR

A textura dos sedimentos na plataforma continental varia entre areias siliciclásticas e
depósitos biogênicos. Em

frente

a Ilhéus,

os

sedimentos da

plataforma

continental interna são compostos principalmente por lamas, associadas à foz dos rios
Cachoeira e Almada, e areias e cascalhos nas regiões entre as desembocaduras (Freire,
2006). Areias e lamas siliciclásticas estão presentes em águas rasas, em profundidades
inferiores a 10m, sedimentos carbonáticos são formações rochosas perto da quebra da
plataforma, enquanto uma região de transição que apresenta uma mistura de sedimentos
siliciclásticos e carbonáticos, ocorre entre 10 e 20 m de profundidade (Apoluceno,
1998).
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Na plataforma de Caravelas, sedimentos na plataforma continental externa e média, no
Banco de Abrolhos e a área ao redor dos recifes de coral são principalmente
carbonáticos, enquanto os sedimentos siliciclásticos estão concentrados na plataforma
continental interna (Leão, 1982). Em contraste com a predominância de sedimentação
carbonática na maioria dos recifes dos mares tropicais, os recifes costeiros de Abrolhos
estão circundados por sedimentos lamosos com 40 a 70 % de areias quartzosas e
minerais de argilas (Leão, 2002).
Em Abrolhos a produção de sedimentos carbonáticos ocorre a partir dos organismos
recifais, gerando uma transição de fácies sedimentares entre a predominância de
sedimentos siliciclásticos, na zona costeira, e de sedimentos carbonáticos recifais costa
afora. Assim, podem ser distintos três tipos de sedimento: (i) areias quartzosas ao longo
da costa; (ii) material biogênico nas áreas dos recifes, e (iii) sedimentos mistos na área
intermediária entre os arcos recifais costeiro e externo” (Leão, 2002).
Em direção a sul, a plataforma novamente se estreita na região adjacente a
desembocadura do rio Doce, no Espírito Santo, com largura média de 50 km, onde a
influência da sedimentação siliciclástica atual, principalmente lamosa, predomina
(Quaresma et al., 2015).

3.4. MODELAGEM NUMÉRICA

O modelo numérico aplicado no presente trabalho foi o modelo de área para o estudo da
hidrodinâmica e morfodinâmica costeira MIKE21 FM (desenvolvido pela DHI Water &
Environment). O desenvolvimento do MIKE21 iniciou em 1970, e desde então tem sido
estendido para diferentes aplicações (Abbott et al., 1981; Abbott e Larsen, 1985). O
módulo do modelo numérico que foi aplicado no presente trabalho foi o modelo de
propagação de ondas (SW), sendo que o modelo MIKE21 FM gera informações que
poderão retroalimentar o módulo morfodinâmico, integrando a evolução morfológica
com a hidrodinâmica ao longo da simulação.
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3.4.1. MODELO MIKE21 (DHI)

O modelo Mike 21 é um modelo numérico 2D (fluxos barotrópicos) aplicado a áreas
costeiras e estuarinas.
O modelo utiliza malha flexível não estruturada, independente da profundidade, que é
gerada pela interface gráfica denominada Mike Zero que através do ambiente de
trabalho Mesh Generator cria uma malha com os seguintes atributos:


Área máxima do triângulo



Máxima obliqüidade (ângulo interno) do triângulo



Número máximo de pontos de malha

Foi utilizado o módulo de Ondas do modelo Mike 21, que representa o crescimento,
transformação e decaimento (refração, empinamento, dissipação, interação não-linear,
interação com corrente, variação temporal da profundidade - maré) das ondas de oceano
profundo na aproximação da costa. O módulo de ondas do modelo MIKE 21 tem como
dados de entrada a batimetria, os parâmetros das ondas e a fricção com o fundo,
conforme é mostrado na figura 5.

Batimetria

Fricção de
Fundo

Ondas

MIKE 21 SW – Modelo de Propagação de Onda

Campo de Ondas

Figura 5: Fluxograma de processamento do módulo de ondas (SW) do modelo
MIKE 21, apresentando os dados de entrada e de saída.
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CAPÍTULO 4 - CLIMA DE ONDAS NA PLATAFORMA LESTE
BRASILEIRA (ILHÉUS E CARAVELAS) BASEADO NA
REANALISE DO MODELO DE ONDAS WAVEWATCH III

4.1. INTRODUÇÃO

O clima de ondas pode ser definido como a análise estatística de longo período das
características das ondas no oceano, a saber, altura significativa (Hs), período de pico
(Tp) e direção média de aproximação (Dir) para uma determinada posição geográfica
(Wiegel, 1964). Em águas profundas, o clima de ondas pouco varia espacialmente, junto
a costa, no entanto, variações significativas podem ocorrer em função da interação com
a batimetria e a morfologia da costa.
As ondas de gravidade são geradas pela ação dos ventos na superfície do oceano e suas
características dependem da intensidade e duração do vento e do tamanho da área livre
do oceano sobre a qual o vento atua. À medida que deixam a área de geração, elas se
propagam a velocidades que dependem do comprimento de onda, viajando longas
distâncias sem uma significativa dissipação de energia. Assim, a análise do clima de
ondas pode ser detalhada pelo entendimento da ação das ondas locais (sea) e a
influência das ondas propagadas para fora da zona de atuação do vento (swell).
Os sistemas atmosféricos responsáveis pela geração dos ventos no Oceano Atlântico Sul
são controlados por três grandes sistemas atmosféricos: a Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT), responsável pela circulação do litoral mais ao norte do Brasil; o
Anticiclone Tropical do Atlântico Sul (ATAS), centro de alta pressão responsável pela
origem dos ventos alísios; e Anticiclones Polares Migratórios (APM), centros de alta
pressão responsáveis pela passagem dos sistemas frontais. (Tessler e Cazzoli y Goya,
2005).
O clima de ondas é a principal variável indutora dos processos costeiros de curto e de
médio prazo, sendo responsável pelo transporte nos sentidos longitudinal e transversal à
linha de costa (Muehe, 1998). É a energia das ondas, a intensidade e a recorrência das
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tempestades que comandam a dinâmica dos processos de erosão e acúmulo na interface
entre continente e oceano.
Neste contexto, séries temporais de dados e a análise estatística da incidência das ondas
de gravidade na costa (clima de ondas) são fundamentais ao entendimento da dinâmica
costeira. No litoral brasileiro, o registro de dados de altura, período e direção das ondas
ainda é esparso e incipiente, o que demanda a utilização de outras fontes de informação.
No estudo realizado por Silva et al. (2001) com o objetivo de compreender o
comportamento da dispersão de sedimentos ao longo da Costa do Descobrimento
(Bahia), o modelo de clima de ondas utilizado foi baseado em Bittencourt et al. (2000),
considerando os dados de vento segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da
Marinha do Brasil (1993), dados de frentes de onda ( período e altura) fornecidos pela
US Navy (1978) e dados de batimetria retirados das cartas náuticas da Marinha do
Brasil.
Junto aos Bancos Royal Charlote e Abrolhos, análises de dados de altura significativa
de onda dos altímetros ERS-2 (European Remote Sensing Satellite, 1995) e TOPEXPOSEIDON (Topography Experiment / Poseidon – NASA / CNES, 1992) obtidos entre
1997 e 2000, mostraram que a altura média varia 1 e 2,5 m, com valores mais altos no
inverno (3,8 m), com período variando entre 6 e 9 s, e direção predominante de leste. A
presença de swell também é marcante, com maior incidência durante o inverno, tendo
direção predominante de SW, com período entre 10 e 12 s (Cabral et al., 2001).
Bittencourt et al. (2005) utilizaram para o modelo de climas de onda os dados de
estatística de onda (período e altura) de Hogben e Lumb (1967) e os dados de batimetria
extraídos das cartas náuticas em uma escala 1:300.000 da Marinha do Brasil. A
finalidade do trabalho foi a identificação das possíveis áreas afetadas pela erosão ou
deposição de sedimentos ao longo da costa nordeste brasileira de acordo com sua
dinâmica de transporte.
Posteriormente, Nascimento et al. (2007) também utilizaram dados estatísticos de onda
(altura e período) de Hogben e Lumb (1967) e uma serie temporal de 1951 a 1972 de
dados locais de ventos alísios extraídos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da
Marinha do Brasil (1993) para obter as frequências relativas das frentes de onda que
incidem na linha de costa, através da refração da onda sobre a plataforma continental. O
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objetivo do trabalho era apontar as praias com evidências de erosão e pouca/nenhuma
deposição de sedimentos ao longo dos 164 km da Costa do Cacau, litoral sul da Bahia.
Recentemente, modelos matemáticos de geração e propagação de ondas através da
utilização de dados de ventos têm sido aplicados em estudos de dinâmica costeira e de
plataforma. Dentre eles podemos citar o modelo WAVEWATCH (Tolman, 1999) que
resolve a equação do balanço de densidade espectral (espectro direcional da onda) e
inclui crescimento, decaimento, interações não lineares, dissipação, fricção com o
fundo, arrebentação e espalhamento da onda, a partir da reanálise de dados de vento do
National Center for Environment Prediction (NCEP) do National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) – Estados Unidos.
A aplicabilidade do modelo WAVEWATCH III tem sido destacado na literatura, como
verificamos em Pianca et al. (2010), que utilizando parâmetros de altura, período, e
direção de onda numa série temporal de onze anos, analisou seis pontos do litoral
brasileiro e ainda procedeu à comparação qualitativa com dados obtidos pelo
LAHIMAR/UFSC apresentados por Araujo et al. (2003) para o litoral sul do Brasil,
atestando sua similaridade em termos de clima de onda.
No trabalho produzido por Campos e Dominguez (2010) foram utilizadas como
condições de contorno do Modelo de Propagação de Ondas MIKE 21 SW, a série
temporal de 11 anos analisada estatisticamente por Pianca et al. (2010), com o objetivo
de avaliar a mobilidade dos sedimentos de fundo na plataforma continental nordeste da
Bahia, induzida pela ação das ondas.
Romeu et al. (2015) estabeleceram seis cenários típicos do regime de ondas atuantes na
região sudeste brasileira através da análise de 30 anos de dados do estado do mar
obtidos do modelo WAVEWATCH III.
O presente capítulo visa determinar o clima de ondas atuante em dois pontos da costa
leste brasileira, em Ilhéus e Caravelas, litoral sul do Estado da Bahia, bem como
estabelecer a variabilidade sazonal do regime de ondas através da análise de uma série
temporal de 13 anos (1997 – 2009).
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4.2. CLIMA DE ONDAS

O clima de ondas foi determinado a partir do modelo global de propagação de ondas
WAVEWATCH III (Tolman, 1999), que resolve a equação do balanço de densidade
espectral (espectro direcional) da onda, a partir da reanálise de dados de vento do
National Center for Environment Prediction (NCEP) do National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) – Estados Unidos.
O banco de dados formado pelos resultados do modelo pode ser obtido no endereço:
ftp://polar.ncep.noaa.gov/pub/history/waves
O modelo global WAVEWATCH III é simulado quatro vezes ao dia, tendo como dados
de saída os seguintes parâmetros espectrais da onda: altura significativa (Hs), período de
pico da onda (Tp) e a direção média para o período de pico (Dp) a cada 3 horas. Sua
resolução é de 1,25º em longitude e 1º em latitude, até uma profundidade mínima de 25
metros. A partir do ano de 2012, as informações produzidas pelo modelo foram
detalhadas para uma escala de 1º tanto em latitude quanto em longitude, foram
incorporados novos dados de ventos medidos e ainda foi gerada uma série temporal de
30 anos (1979 a 2009).
No presente trabalho foi utilizado o banco de dados inicial, com informações a partir do
ano de 1997. Foram utilizadas duas estações para a aquisição dos parâmetros espectrais
da onda simulada, afastadas do continente para evitar a influência das irregularidades da
batimetria da plataforma continental da região, a uma profundidade superior a 3.000 m.
As séries temporais foram obtidas dos pontos WW3_IOS (15° S, 37°15’ W) na região
de Ilhéus e WW3_CRV (18° S, 36°15’ W) na região de Caravelas (Figura 1).
A distribuição estatística dos dados de ondas (clima de ondas) foi obtida através da
análise estatística de 13 anos de dados de altura significativa, direção e período das
ondas geradas por vento extraídas do modelo WAVEWATCH III (Tolman, 1999), de
1997 a 2009. Utilizando uma rotina na linguagem computacional Matlab foram
calculadas as alturas mais frequentes e o período médio associado a essa altura, por
direção de aproximação das ondas.
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4.3. CLIMA DE ONDAS – CARAVELAS

O clima de ondas na região de Caravelas foi determinado a partir da análise estatística
dos parâmetros das ondas no ponto WW3-CRV (Caravelas). Os resultados desta análise
são apresentados a seguir.

4.3.1. ESTATÍSTICA ANUAL DOS DADOS DE ONDAS DE
CARAVELAS

Os parâmetros espectrais das ondas, da série temporal de 13 anos (1997 a 2009), obtidos
no ponto WW3_CRV (18° S, 36°15’W) foram analisados estatisticamente, com o
objetivo de determinar o clima de ondas. A distribuição estatística anual do clima de
ondas na região de Caravelas é apresentada nas tabelas 2 e 3.

Tabela 2: Frequência anual (1997 - 2009) de ocorrência das alturas de ondas por
setor de aproximação, na região ao largo de Caravelas.
direção
N
NE
E
SE
Altura (m)
0,04 0,18 1,45
0,32
0,5 - 1,0
0,99 1,86 12,08 4,43
1,0 - 1,5
0,83 2,50 16,85 5,65
1,5 - 2,0
0,28 0,66 6,65
3,69
2,0 - 2,5
0,09 0,08 1,67
1,54
2,5 - 3,0
0,05 0,03 0,63
0,45
3,0 - 3,5
0,02 0,01 0,12
0,13
3,3 - 4,0
0,00 0,00 0,02
0,01
4,0 - 4,5

SW

W

NW

Total
(%)

0,28

0,03

0,00

0,00

2,30

6,09
11,22
8,67
4,53
1,59
0,51
0,11

0,54
1,18
1,02
0,58
0,20
0,05
0,02

0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26,02
38,26
20,97
8,49
2,95
0,84
0,16

S

4,5 - 5,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

Total (%)

2,30

5,32

39,47

16,22

33,00

3,63

0,02

0,04

100

Os resultados indicam a predominância de ondas dos quadrantes E, SE e S totalizando
88,69 % de todo o registro, Em termos de altura significativa, predominam ondas de 1 a
2,5 m, correspondendo a 85,26 % do registro, e períodos de 6 a 9 s; 51,16 % dos
registros, indicando o predomínio de ondas sea, ondas geradas em outras regiões do
oceano (swell) representam cerca de 30 % dos dados.
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Tabela 3: Frequência anual (1997 - 2009) de ocorrência dos períodos de ondas
por setor de aproximação, na região ao largo de Caravelas.
direção
período
1-2s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Total
(%)

0,00
0,00
0,03
0,68
0,92
0,29
0,08

0,00
0,00
0,04
0,73
2,90
1,33
0,16

0,00
0,00
0,03
0,16
2,40
13,22
14,79

0,00
0,00
0,00
0,05
0,37
1,43
4,09

0,00
0,00
0,00
0,02
0,08
0,42
0,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00

0,00
0,00
0,10
1,66
6,69
16,70
20,06

8-9s
9-10s
10-11s
11-12s
12-13s
13-14s
14-15s

0,01
0,09
0,02

0,03
0,05
0,03

6,79
1,60
0,42

5,13
3,16
1,03

2,34
5,13
7,04

0,10
0,27
0,91

0,00
0,01
0,01

0,00
0,01
0,00

0,06
0,06
0,03
0,02

0,02
0,01
0,02
0,00

0,02
0,01
0,00
0,01

0,53
0,30
0,10
0,03

7,35
5,25
3,02
1,11

1,06
0,79
0,33
0,10

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

14,40
10,32
9,46
9,04
6,42
3,50
1,27

15-16s
16-17s
17-18s
Total (%)

0,01
0,01
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,27
0,05
0,01

0,02
0,01
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,30
0,07
0,01

2,31

5,32

39,45

16,22

33,01

3,63

0,02

0,04

100

2-3s
3-4s
4-5s
5-6s
6-7s
7-8s

A análise do diagrama direcional das ondas atuantes na região (Figura 6), segundo os
parâmetros espectrais dos 13 anos de modelagem, destacam a predominância de ondas
dos quadrantes leste e sul, e secundariamente do setor sudeste na dinâmica da região.

Figura 6: Distribuição anual (1997-2009) das alturas e períodos de ondas por
quadrante de aproximação, na região de Caravelas - BA.
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As ondas provenientes do quadrante sul apresentam períodos mais elevados, indicando
a influência de ondas provenientes das tempestades do Atlântico Sul (swell).

4.3.2. ESTATÍSTICA SAZONAL DE DADOS DE ONDAS DE
CARAVELAS

A distribuição da frequência de ocorrência dos parâmetros espectrais das ondas, obtidos
do modelo WAVEWATCH III, também foi analisada sazonalmente. Foi considerado o
período de três meses para cada estação do ano, sendo dezembro, janeiro e fevereiro,
correspondente ao verão; março, abril e maio, ao outono; junho, julho e agosto, inverno;
e setembro, outubro e novembro, primavera. A distribuição estatística dos parâmetros
espectrais indica uma mudança no padrão de aproximação das ondas, com ondas mais
altas e longos períodos predominando nas estações de transição (primavera e outono)
com mudança do quadrante de aproximação de leste, durante a primavera e o verão,
para sul durante o outono e inverno.
Os diagramas direcionais da distribuição estatística dos parâmetros espectrais das ondas
por estação do ano, para a região de Caravelas, são apresentados abaixo (Figuras 7 a
10).

4.3.2.1. PRIMAVERA

Na primavera, ondas do quadrante leste predominam no registro (40 %), com alturas
que variam de 1,0 a 2,5 m e períodos entre 6 e 8 s (Figura 7). Entre as ondas
provenientes do quadrante sul, predominam maiores alturas (1,5 a 2,5 m) e períodos
acima dos 10 s, destacando a influência de ondas geradas nas altas latitudes do
hemisfério sul (swell).
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Figura 7: Diagrama direcional de ondas para o período de primavera (set -nov)
da série temporal de 13 anos, Caravelas-BA.

4.3.2.2. VERÃO

No verão, as ondas de leste se tornam mais frequentes, correspondendo a
aproximadamente 45 % do registro, enquanto as ondas provenientes do quadrante sul
correspondem a apenas 25 %. As alturas significativas ficam entre 1,0 a 2,0 m e 80 %
das ondas com períodos entre 4 e 10 s e quase 20 % com períodos acima dos 10 s
(Figura 8).

Figura 8: Diagrama direcional de ondas para o período de verão (dez -fev) da
série temporal de 13 anos, Caravelas-BA.
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4.3.2.3. OUTONO

No outono, a mudança nos padrões de ventos e o aumento da influência dos sistemas
frontais na geração de ondas que atingem a região se refletem no clima de ondas com
um aumento significativo das ondas do quadrante sul, que nesta estação correspondem a
mais de 40 % do registro. Outro aspecto importante a se observar é que durante o
outono, a predominância de direção de aproximação das ondas se inverte, deixando de
ser do quadrante leste, como é observada nas demais estações do ano. A altura das
ondas também aumenta e ondas acima de 2,5 m e períodos acima dos 11 s passam a ser
significativas (Figura 9).

Figura 9: Diagrama direcional de ondas para o período de outono (mar -mai) da
série temporal de 13 anos, Caravelas-BA.

4.3.2.4. INVERNO

No inverno a influência das ondas de sul se consolida, com alturas superiores a 2,0 m e
períodos acima de 11 segundos, mas a importância das ondas de leste no registro volta a
ser significativa (Figura 10). No entanto, períodos acima dos 10 s (swell) estão
concentradas no quadrante sul, indicando sua associação com ondas geradas pelas
tempestades do Atlântico Sul.
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Figura 10: Diagrama direcional de ondas para o período de inverno (jun-ago) da
série temporal de 13 anos, Caravelas-BA.

A tabela 4 destaca a variação da altura da onda no registro do modelo WAVEWATCH
III do período analisado (1997-2009). Podemos observar a ocorrência de ondas acima
de 5 metros na primavera, enquanto que valores mais altos de altura média (2,2 m)
ocorrem no inverno, quando o registro é mais homogêneo. No outono, a passagem de
sistemas frontais ocorre com mais frequência deixando o registro mais irregular, com
picos de altura e período das ondas (Tabela 5), quando também predominam ondas do
quadrante Sul.

Tabela 4: Estatística sazonal de alturas de ondas, na região de Caravelas (BA).
Período

Hmin (m)

Hmax (m)

Caravelas
Variação (m)

Média (m)

Anual
Outono
Inverno
Primavera
Verão

0,47
0,47
0,55
0,76
0,73

4,79
4,52
4,79
5,51
3,87

4,32
4,05
4,24
3,75
3,14

1,89
1,83
2,20
1,93
1,57

Desvio
padrão (m)
0,56
0,54
0,59
0,52
0,37

Variância
0,32
0,30
0,35
0,27
0,14

Hmin= altura mínima da série temporal de ondas, Hmax=altura máxima da série temporal
de ondas.

A direção média de aproximação das ondas caracteriza a importância das ondas de leste
e de sul, determinando o predomínio do quadrante sudeste em todo o registro, e
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indicando a baixa representatividade da direção média de aproximação das ondas no
clima de ondas (Tabela 6).

Tabela 5: Estatística sazonal dos períodos de ondas, na região de Caravelas
(BA).
Período

Tmin (s)

Tmax (s)

Caravelas
Variação (s)

Média (s)

Anual
Outono
Inverno
Primavera
Verão

3,15
3,27
3,97
3,29
3,15

21,40
21,40
19,44
18,77
19,92

18,25
18,13
15,47
15,48
16,77

9,10
9,67
9,69
8,81
8,19

Desvio
padrão (s)
2,40
2,45
2,23
2,21
2,39

Variância
5,80
6,02
4,98
4,89
5,73

Tmin = período mínimo da série temporal de ondas, Tmax = período máximo da série temporal
de ondas.

Tabela 6: Estatística sazonal das direções de aproximação das ondas, na região
de Caravelas (BA).
Direção da Onda
Anual
Outono
Inverno
Primavera
Verão

Caravelas
Média
134,0
150,6
140,1
128,8
115,9

Desvio padrão
52,04
47,00
46,48
50,37
57,38

4.4. CLIMA DE ONDAS - ILHÉUS

Os parâmetros espectrais das ondas, da série temporal de 13 anos (1997 a 2009), obtidos
da estação WW3_IOS (Ilhéus), foram analisados estatisticamente, com o objetivo de
determinar o clima de ondas atuante na região. A distribuição estatística dos parâmetros
espectrais da onda é apresentada nas tabelas a seguir.
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4.4.1. ESTATÍSTICA ANUAL DE DADOS DE ONDAS DE ILHÉUS

A distribuição estatística anual do clima de ondas na região de Ilhéus apresenta uma
predominância de ondas provenientes do quadrante leste, com alturas variando de 1,0 a
2,0 m e períodos de 6 a 8 s (tabelas 7 e 8).

Tabela 7: Frequência anual (1997-2009) de ocorrência das alturas de ondas por
setor de aproximação, na região ao largo de Ilhéus.
Total
direção

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

(%)

0,5 - 1

0,01

0,22

2,54

0,54

0,35

0,00

0,00

0,00

3,65

1 - 1,5

0,04

2,71

22,98

5,53

4,66

0,00

0,00

0,00

35,92

1,5 - 2

0,08

2,92

22,55

7,01

5,69

0,00

0,00

0,00

38,25

2 - 2,5

0,02

0,39

8,03

4,27

3,10

0,00

0,00

0,00

15,82

2,5 - 3

0,00

0,04

1,76

1,68

1,11

0,00

0,00

0,00

4,60

3 - 3,5

0,00

0,00

0,55

0,48

0,44

0,00

0,00

0,00

1,47

3,5 - 4

0,00

0,00

0,12

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,25

4 - 4,5

0,00

0,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,03

4,5 - 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total (%)

0,15

6,28

58,55

19,59

15,43

0,00

0,00

0,00

100

altura

Ondas provenientes dos quadrantes sudeste e sul também são importantes na dinâmica
da região, apresentado 19 e 15% de representatividade no registro, com alturas variando
de 1,0 a 2,5 m e períodos de 7 a 9 s,
A análise do diagrama direcional das ondas atuantes na região (Figura 11), segundo os
parâmetros espectrais da onda obtidos do modelo WAVEWATCH III, demonstra a
expressiva predominância de ondas do quadrante leste, com quase 60% do registro, e
secundariamente dos setores sudeste e sul na dinâmica da região de Ilhéus.
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Tabela 8: Frequência anual (1997-2009) de ocorrência dos períodos de ondas
por setor de aproximação, na região ao largo de Ilhéus,
Total
direção

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW (%)

1 – 2s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 – 3s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 – 4s

0,01

0,06

0,01

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

4 – 5s

0,04

1,45

0,33

0,18

0,04

0,00

0,00

0,00

2,04

5 – 6s

0,07

3,46

4,07

1,07

0,41

0,00

0,00

0,00

9,08

6 – 7s

0,02

1,25

20,37

2,83

0,75

0,00

0,00

0,00

25,21

7 – 8s

0,00

0,03

22,46

5,34

0,54

0,00

0,00

0,00

28,37

8 – 9s

0,00

0,00

9,12

5,27

0,64

0,00

0,00

0,00

15,03

9 – 10s

0,00

0,01

1,80

3,03

1,88

0,00

0,00

0,00

6,73

10 – 11s

0,00

0,02

0,39

1,03

2,47

0,00

0,00

0,00

3,91

11 – 12s

0,00

0,00

0,00

0,36

2,88

0,00

0,00

0,00

3,23

12 – 13s

0,01

0,00

0,00

0,31

2,75

0,00

0,00

0,00

3,07

13 – 14s

0,01

0,00

0,00

0,13

2,01

0,00

0,00

0,00

2,16

14 – 15s

0,00

0,00

0,00

0,03

0,75

0,00

0,00

0,00

0,77

15 – 16s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,00

0,24

16 – 17s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,06

17 – 18s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,15

6,28

58,55

19,59

15,43

0,00

0,00

0,00

100

período

Total (%)

Figura 11: Distribuição anual (1997-2009) das alturas e períodos de ondas por
quadrante de aproximação, na região de Ilhéus (BA).
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4.4.2. ESTATÍSTICA SAZONAL DE DADOS DE ONDAS DE
ILHÉUS

A distribuição da frequência de ocorrência dos parâmetros espectrais das ondas, obtidos
do modelo WAVEWATCH III para a estação WW3_IOS (Ilhéus), também foi analisada
sazonalmente. Em Ilhéus, a predominância de ondas de leste é constante em todas as
estações, no entanto, a ocorrência de ondas de sudeste e secundariamente de sul, se
torna mais significativa durante o outono e a primavera.
Os diagramas direcionais da distribuição estatística dos parâmetros espectrais das ondas
por estação do ano, para a região de Ilhéus, são apresentados nas Figuras 12 a 15.

4.4.2.1. PRIMAVERA

Durante a primavera, as ondas predominantes são provenientes do quadrante leste,
representando 57 % do registro, apresentando alturas de 1,0 a 2,0 m e períodos de 6 a
10 s. As ondas de nordeste representam 8% do registro e as provenientes do quadrante
sudeste 20 % do registro, enquanto as provenientes de sul representam 13% do registro
e destas, 10 % são representativas de ondas de swell, com períodos acima de 10 s
(Figura 12).

Figura 12: Diagrama direcional de ondas para o período de primavera (set -nov)
da série temporal de 13 anos, Ilhéus-BA.
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4.4.2.2. VERÃO

No verão, as ondas de leste representam 66% do registro, sendo 42 % com alturas entre
1,0 e 1,5 m e períodos de 6 a 8 s. As ondas provenientes do quadrante nordeste passam a
ser mais representativas, totalizando 15% das ondas. O verão é a única estação do ano
em que as ondas de nordeste representam mais de 10% do registro de dados (Figura 13).

Figura 13: Diagrama direcional de ondas para o período de verão (dez -fev) da
série temporal de 13 anos, Ilhéus-BA.

4.4.2.3. OUTONO

O outono é a estação do ano em que as características das ondas apresentam um padrão
mais heterogêneo, com 47 % do registro representado por ondas de leste, 26 % por
ondas de sudeste, 25 % por ondas de sul e 2 % por ondas de nordeste. As alturas mais
frequentes estão entre 1,0 e 2,0 m e os períodos entre 4 e 8 s. As ondas de swell estão
representadas no registro pelas ondas de sul, com períodos superiores a 10 s (Figura 14).
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Figura 14: Diagrama direcional de ondas para o período de outono (mar -mai) da
série temporal de 13 anos, Ilhéus-BA.

4.4.2.4. INVERNO

O inverno é a estação do ano caracterizada pela ocorrência de ondas mais altas, entre
2,5 e 3,0 m, representando 15 % das ondas incidentes. Os períodos acima de 10 s estão
associados a ondas provenientes do quadrante sul (Figura 15).

Figura 15: Diagrama direcional de ondas para o período de inverno (jun/ago) da
série temporal de13 anos, Ilhéus - BA.
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A Tabela 9 apresenta a análise do registro de ondas para a região de Ilhéus, com
destaque para ondas com mais de 4 m de altura significativa, sendo as estações mais
energéticas a primavera e o inverno. No outono, a passagem de sistemas frontais altera a
energia das ondas de maior período, indicando a influência das ondas de swell nessa
estação (Tabela 10). Apesar disso, na costa de Ilhéus predominam as ondas de leste, a
exceção do outono, quando as ondas de sudeste e sul tem frequência significativa
(Tabela 11).

Tabela 9: Estatística sazonal de alturas de ondas, na região de Ilhéus.
Ilhéus
Período

Hmin (m)

Hmax (m)

Variação (m)

Média (m)

Desvio

Variância

Padrão (m)
Anual

0,64

4,5

3,86

1,72

0,49

0,25

Outono

0,69

3,7

3,01

1,59

0,44

0,20

Inverno

0,64

4,5

3,86

2,05

0,51

0,27

Primavera

0,85

4,3

3,48

1,79

0,45

0,21

Verão

0,68

3,0

2,3

1,42

0,29

0,09

Hmin = altura mínima da série temporal de ondas, Hmax = altura máxima da série temporal de
ondas.

Tabela 10: Estatística sazonal dos períodos de ondas, na região de Ilhéus.
Ilhéus
Período

Tmin (s)

Tmax (s)

Variação (s)

Média (s)

Desvio

Variância

Padrão (s)
Anual

3,17

19,60

16,43

8,14

2,10

4,42

Outono

3,24

17,77

14,53

8,63

2,42

5,86

Inverno

3,17

19,60

16,43

8,60

1,94

3,78

Primavera

3,56

17,82

14,26

8,10

1,87

3,50

Verão

3,30

17,75

14,45

7,21

1,79

3,22

Tmin = período mínimo da série temporal de ondas, Tmax = período máximo da série temporal
de ondas.
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Tabela 11: Estatística sazonal das direções de aproximação das ondas, na região
de Ilhéus.
llhéus
Direção da Onda

Média

Desvio Padrão

Anual

114,4

35,3

Outono

128,5

35,5

Inverno

116,5

30,6

Primavera

111,7

34,5

Verão

100,6

34,9

4.5. POTÊNCIA DA ONDA

Alturas de onda com frequência de ocorrência superior a 5% foram utilizadas para
calcular a sinergia entre altura e período da onda através da quantificação da potência da
onda. As ondas utilizadas neste cálculo correspondem a cerca de 80% da totalidade das
ondas atuantes em Ilhéus e cerca de 70% do clima de ondas em Caravelas. A potência
da onda P (wave power) foi calculada através da equação, extrapolada a partir da Teoria
da Onda de Airy:

𝑃=

𝜌𝑔2 𝐻𝑠 2 𝑇
32𝜋

(4.1)

onde ρ corresponde à densidade da água (1,027 kg.m-³), g é a aceleração da gravidade
(9,81 m.s-²), Hs a altura significativa da onda (m) e T o período da onda (s). P é dado em
kW.m-1. As tabelas 12 e 13 apresentam os parâmetros espectrais da onda e a potência da
onda na região oceânica do sul da Bahia.
O cálculo da potência da onda para as ondas mais frequentes, atuantes nas plataformas
continentais de Caravelas e Ilhéus foi utilizado na identificação dos períodos mais e
menos energéticos. Na plataforma de Caravelas, o período de inverno é o mais
energético, com a potência da onda elevada durante toda a estação, estando o valor
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máximo associado às ondas do quadrante sul, com altura significativa 2,71 m e período
correspondente de 11,64 s (P = 8,40 x 104 kW.m-1), enquanto que o período menos
energético corresponde ao verão, com valor mínimo associado às ondas de leste, com
altura significativa de 1,28 m e período de 6,63 s (P = 1,07 x 104 kW.m-1). Em Ilhéus,
ondas do quadrante leste, atuantes durante as estações de inverno e de verão
correspondem às mais e menos energéticas, respectivamente. Os valores máximos da
potência da onda estão associados às ondas de leste com altura significativa de 2,69 m e
período de 8,54 s (P = 6,08 x 104 kW.m-1), que atuam no período de inverno, enquanto
que os menores valores ocorrem no verão, associados a ondas com altura significativa
de 0,91 m e período de 6,19 s (P = 5,04 x 103 kW.m-1).

Tabela 12: Distribuição sazonal dos parâmetros estatísticos das ondas
modeladas na estação WW3_CRV, com frequência de ocorrência superior a 5%,
e valores calculados da sua potência P (kW.m -1 ).

Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Caso 5:
Caso 6:
Caso 7:
Σ %

Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Caso 5:
Caso 6:
Caso 7:
Caso 8:
Σ %

Primavera
%
Ts (s) P (kW/m) Dir Dir_med
Hs (m)
19,14 7,33 2,11E+04
E
91,10 Caso 1:
1,28
11,61 6,87 1,18E+04
E
89,30 Caso 2:
1,69
10,77 10,87 3,27E+04
S
184,53 Caso 3:
1,72
8,65 10,89 5,28E+04
S
183,55 Caso 4:
1,32
7,52
8,54 2,54E+04
SE
135,86 Caso 5:
1,70
6,06
8,09 3,81E+04
E
95,28 Caso 6:
1,26
5,74
8,33 4,04E+04
SE
135,04 Caso 7:
69,49 --------- --------- --------- --------Σ % --------Outono
Hs (m)
%
Ts (s) P (kW/m) Dir Dir_med
Hs (m)
1,76 15,61 11,11 3,38E+04
S
185,45 Caso 1:
1,76
1,70 13,91 7,18 2,04E+04
E
93,17 Caso 2:
2,21
2,22 11,13 11,34 5,49E+04
S
186,68 Caso 3:
2,24
1,30 9,71
7,08 1,18E+04
E
92,46 Caso 4:
1,77
1,30 8,38 10,36 1,72E+04
S
181,63 Caso 5:
2,71
1,27 7,16
8,29 1,31E+04
SE
133,47 Caso 6:
2,23
1,70 7,12
8,56 2,43E+04
SE
136,11 Caso 7:
2,71 6,04 11,51 8,31E+04
S
186,3 Caso 8:
--------- 79,06 --------- --------- --------- --------Σ % --------Hs (m)
1,71
1,32
1,75
2,22
1,74
2,19
2,22
---------

Verão
%
Ts (s) P (kW/m) Dir Dir_med
23,70 6,63
1,07E+04
E
88,84
15,96 6,89
1,93E+04
E
89,45
9,98 10,67 3,10E+04
S
187,98
9,10 10,04 1,72E+04
S
184,1
5,70
5,89
1,67E+04 NE
43,32
5,23
8,17
1,28E+04 SE
132,02
69,67 --------- --------- --------- --------Inverno
%
Ts (s) P (kW/m) Dir Dir_med
18,38 7,75
2,36E+04
E
91,29
14,84 8,06
3,87E+04
E
92,84
11,13 11,51 5,68E+04
S
188,54
8,46 10,93 3,37E+04
S
187,16
7,32 11,64 8,40E+04
S
188,08
5,13
8,89
4,35E+04 SE
135,81
65,26 --------- --------- --------- ---------

*Hs corresponde à altura significativa da onda e % sua frequência de ocorrência, Ts é o período médio da
onda para cada intervalo de altura considerado, Dir é o quadrante de aproximação da onda e Dir_med o
ângulo médio de aproximação das ondas do respectivo quadrante. P corresponde à potência da onda
(wave power) dada em kW.m-1.
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Tabela 13: Distribuição sazonal dos parâmetros estatísticos das ondas
modeladas na estação WW3_IOS, com frequência de ocorrência superior a 5%,
e valores calculados da potência da onda P (kW.m -1 ).

Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Caso 5:
Caso 6:
Caso 7:
Σ %

Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Caso 5:
Caso 6:
Caso 7:
Σ %

Primavera
%
Ts (s) P (kW/m)
Dir Dir_med
27,89 7,39
2,10E+04
E
94,71 Caso 1:
20,41 6,83
1,21E+04
E
92,29 Caso 2:
10,18 8,33
2,42E+04
SE
132,23 Caso 3:
6,40 8,08
3,78E+04
E
99,12 Caso 4:
5,71 11,39
3,39E+04
S
177,39 Caso 5:
5,27 8,04
3,90E+04
SE
134,87 Caso 6:
Caso 7:
75,86 ------------------------- --------Σ %
Outono
Hs (m) %
Ts (s) P (kW/m)
Dir Dir_med
1,28 21,78 6,89
1,11E+04
E
97,81 Caso 1:
1,70 17,96 7,24
2,06E+04
E
99,41 Caso 2:
1,25 11,35 8,21
1,26E+04
SE
132,89 Caso 3:
1,72 9,86 11,40
3,32E+04
S
178,35 Caso 4:
1,30 7,87 11,28
1,87E+04
S
177,5 Caso 5:
1,71 7,54 8,19
2,35E+04
SE
136,04 Caso 6:
2,20 5,01 10,81
5,14E+04
S
173,87 Caso 7:
--------- 81,37 ------------------------- --------Σ %
Hs (m)
1,70
1,34
1,72
2,18
1,74
2,22
---------

Verão
%
Ts (s) P (kW/m)
Dir Dir_med
42,22 6,54
2,03E+03
E
92,42
16,82 6,94
3,47E+03
E
94,5
6,90 5,15
2,06E+03
NE
50,51
6,58 5,76
3,64E+03
NE
47,38
5,92 10,90
2,03E+03
S
179,67
5,33 6,19
1,04E+03
E
93,85
5,29 8,11
1,91E+03
SE
130,72
89,06 ------------------------- --------Inverno
Hs (m)
%
Ts (s) P (kW/m)
Dir Dir_med
1,76 27,35 7,75
2,36E+04
E
96,86
2,21 20,94 8,08
3,88E+04
E
97,23
1,32
8,33 7,05
1,21E+04
E
94,18
2,22
7,36 8,03
3,89E+04
SE
132,1
1,76
7,31 7,83
2,38E+04
SE
129,19
2,69
5,31 8,54
6,08E+04
E
100,69
--------- 76,60 ------------------------- --------Hs (m)
1,27
1,66
1,28
1,70
1,27
0,91
1,23
---------

*Hs corresponde à altura significativa da onda e % sua frequência de ocorrência, Ts é o período médio da
onda para cada intervalo de altura considerado, Dir é o quadrante de aproximação da onda e Dir_med o
ângulo médio de aproximação das ondas do respectivo quadrante. P corresponde à potência da onda
(wave power) dada em kW.m-1.

4.6. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTAÇÕES WW3_IOS (ILHÉUS)
E WW3_CRV (CARAVELAS)

Os parâmetros espectrais das ondas gerados pelo modelo WAVEWATCH III a paretir
da reanálise de informações de ventos foram obtidos em duas estações oceânicas, onde a
influência da batimetria da margem continental é minimizada. Os pontos de aquisição
dos parâmetros de onda distam cerca de 350 km entre si, no entanto, o padrão das ondas
que atuam em cada ponto é diferenciado. Em Ilhéus, predominam as ondas de leste,
enquanto que em Caravelas, a influência das ondas de sul é mais expressiva,
principalmente no outono.
A plataforma continental leste brasileira está sujeita a ondas baixas provenientes de leste
durante o verão e ondas mais altas provenientes dos quadrantes sul e sudeste durante o
inverno. O litoral de Ilhéus está exposto às ondas de nordeste e leste, enquanto que
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Caravelas se encontra protegida pelos recifes de coral do Banco de Abrolhos, gerando
uma região com alturas de onda inferiores a 0,5 m.
Quanto à variabilidade das ondas, o diagrama de dispersão dos parâmetros de onda
(sazonal) demonstra um maior espalhamento na região de Caravelas, onde os períodos
apresentam variação maior, enquanto que em Ilhéus o gráfico é mais concentrado em
períodos que variam de 4 a 10 s (Figuras 16 a 19). Este aspecto pode ser observado
através da presença de um percentual elevado de ondas com períodos superiores a 10 s
em todos os diagramas de dispersão na estação de aquisição de informações localizada a
frente de Caravelas, enquanto que em Ilhéus, essa representatividade é reduzida.

Figura 16: Comparação entre os diagramas de dispersão dos parâmetros de
ondas (altura significativa e período) no outono, entre as estações de Caravelas
e Ilhéus.

Figura 17: Comparação entre os diagramas de dispersão dos parâmetros de
ondas (altura significativa e período) no inverno, entre as estações de Ilhéus e
Caravelas.
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Figura 18: Comparação entre os diagramas de dispersão dos parâmetros de
ondas (altura significativa e período) na primavera, entre as estações de Ilhéus e
Caravelas.

Figura 19: Comparação entre os diagramas de dispersão dos parâmetros de
ondas (altura significativa e período) no verão, entre as estações de Ilhéus e
Caravelas.

Esta variabilidade está provavelmente relacionada à influência do Anticiclone do
Atlântico Sul e da entrada de sistemas frontais na região de Caravelas, ponto de
aquisição localizado mais a sul, e à proteção que o Banco de Abrolhos proporciona à
propagação de ondas de swell para a região de Ilhéus.
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4.7. INFLUÊNCIA DA DESCONTINUIDADE NA LAR GURA DA
PLATAFORMA LESTE BRASILEIRA NO CLIMA DE ONDAS

A Plataforma Continental Leste Brasileira apresenta um geomorfologia complexa,
variando de um setor estreito, com cerca de 9 km de largura, e gradiente batimétrico
aproximadamente paralelo à linha de costa em frente a Ilhéus (BA), para um setor largo,
atingindo 240 km em frente Caravelas (BA) onde o padrão batimétrico é irregular,
caracterizado pela presença da mais importante formação recifal do Atlântico Sul, o
Banco de Abrolhos. Outro aspecto importante é que este alargamento não se dá de
forma contínua, mas intercalado com trechos de menor dimensão, partindo de cerca de
10 km em frente a Ilhéus, alargando até 100 km em frente a Belmonte, formando o
Banco Royal Charlotte, sofrendo outro estreitamento até cerca de 50 km de largura, para
atingir sua largura máxima em frente a Caravelas, sobre o Banco de Abrolhos (Figura
20).
Essa variabilidade na largura da plataforma pode ter influência no padrão de ondas,
atenuando ondas do quadrante sul que atingem a região a norte da formação. Com o
objetivo de verificar a influência do Banco de Abrolhos no clima de ondas na região de
Ilhéus foi realizada a aquisição de parâmetros da onda em estação do modelo
WAVEWATCH III, na mesma longitude do ponto de aquisição de Caravelas (WW3CRV) e na mesma latitude do ponto de aquisição em frente a Ilhéus (WW3-IOS) para
avaliar se a diferença no padrão de ondas se deve apenas a uma variação latitudinal,
mudando a influência relativa da Zona de Convergência do Atlântico Sul e dos Ventos
Alíseos em relação à influência do anticiclone do Atlântico Sul e do avanço de sistemas
frontais, ou se a variabilidade tem relação com a atenuação das ondas de swell,
provenientes principalmente do quadrante sul, no clima de ondas da região de Ilhéus.
A influência da descontinuidade da plataforma continental no clima de ondas, afastado
da costa em Ilhéus e Caravelas, pôde ser determinada através da análise estatística de
uma série temporal de ondas modeladas para a região. Informações de altura
significativa das ondas (Hs), período de pico (Tp) e direção média de aproximação das
ondas (Dir_med) foram obtidas do modelo WAVEWATCH III, que é processado
através da reanálise de dados de vento do National Center for Environment Prediction
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(NCEP) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados
Unidos.
Três pontos de aquisição de informações de ondas foram utilizados para a comparação:
WW3-IOS em frente a Ilhéus (15ºS, 37,5ºW), WW3-CRV em frente a Caravelas (18ºS,
36,5ºW) e o ponto WW3-IOSoff fora da influência do Banco de Abrolhos, em frente a
Ilhéus (15ºS, 36,5ºW). Uma série temporal de 30 anos (1979 – 2009) de informações de
ondas dos pontos WW3-IOS, WW3-CRV e WW3-IOSoff foi utilizada para a
comparação entre os climas de ondas em Ilhéus e Caravelas, fora da influência do
Banco de Abrolhos (Figura 20).

Figura 20: Morfologia da Plataforma Continental Leste Brasileira . Os pontos
identificados pelos prefixos WW3 representam as estações de aquisição dos
parâmetros das ondas do modelo WAVEWATCH III.

Diagramas direcionais de ondas indicaram que em Ilhéus (WW3-IOS) cerca de 60% das
informações do modelo de ondas corresponde a ondas do quadrante leste, com 20%
procedentes do quadrante Sudeste e 15% do Sul (Figura 21). Em Caravelas (WW3-
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CRV) o espectro de onda é representado por 40% de ondas de leste, 15% do quadrante
Sudeste e 35% representado por ondas de Sul, apresentando uma maior dispersão dos
parâmetros (Figura 22).
Em Ilhéus, na estação offshore (WW3-IOSoff) o padrão de aproximação das ondas é
disperso entre as direções leste, sudeste e sul, apresentando grande semelhança com o
padrão observado na estação de Caravelas. Apesar de estar localizada na mesma latitude
da estação WW3-IOS a predominância das ondas provenientes do quadrante leste é
menos observada (Figura 23).

Figura 21: Diagrama direcional da altura significativa (Hs) e do período de pico
(Tp) das ondas obtidas do modelo de ondas no ponto WW3-CRV (Caravelas –
BA).

Figura 22: Diagrama direcional da altura significativa (Hs) e período de pico
(Tp) das ondas obtidas do modelo de ondas no ponto WW3-IOS (Ilhéus – BA).
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Figura 23: Diagrama direcional da altura significativa (Hs) e período de pico
(Tp) das ondas obtidas no ponto WW3-IOSoff (Ilhéus – BA), fora da influência
do Banco de Abrolhos.

A descontinuidade da plataforma continental modifica o clima de ondas modelado costa
afora em Ilhéus e Caravelas, indicando uma forte influência de ondas de swell no clima
de ondas em Caravelas, o que não é observado em Ilhéus, onde ondas locais formadas
por ventos do quadrante leste predominam no registro.
A comparação entre as ondas modeladas em Ilhéus, fora da área de influência do Banco
de Abrolhos (WW3-IOSoff) demonstra que à mesma longitude de aquisição das
informações de Caravelas, o comportamento do registro de ondas apresenta influência
significativa das ondas de swell, indicando que a descontinuidade geomorfológica da
plataforma continental leste brasileira afeta o clima de ondas atuante na costa.

4.8. DISCUSSÃO - CLIMA DE ONDAS

A análise estatística das ondas em dois pontos da costa leste brasileira permitiu um
melhor entendimento da variabilidade do clima de ondas atuante ao largo da plataforma
continental. A escolha das estações WW3_IOS (Ilhéus) e WW3_CRV (Caravelas)
demonstrou que não apenas a posição geográfica define o padrão de ondas na região. A
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variabilidade da morfologia da plataforma continental nesse trecho da costa também
interfere na propagação de ondas, determinando uma maior exposição a ondas dos
quadrantes sul e sudeste em Caravelas, enquanto que em Ilhéus predominam as ondas
de leste durante todo o tempo.
A interferência do alargamento da plataforma de Abrolhos no clima de ondas observado
em frente a Ilhéus fica clara na análise comparativa das informações dos parâmetros da
onda na estação WW3_IOSoff. Ela apresenta padrão bem diferenciado em relação a
estação WW3_IOS, localizada na zona protegida pelo banco de Abrolhos, em frente a
Ilhéus, apesar de se localizarem na mesma latitude. Ondas nessa estação apresentam
comportamento semelhante ao observado em Caravelas, ambas fora da zona de
influência do banco de Abrolhos.
Os resultados corroboram trabalhos realizados anteriormente, apresentando a mesma
distribuição estatística. Pianca et al. (2010) obtiveram a mesma distribuição do clima de
ondas na estação em frente a Caravelas (W3), no entanto, diferenças pouco expressivas
podem ser observadas, provavelmente em decorrência da posição de aquisição das
informações e por ter trabalhado com uma série temporal menor (11 anos). Siegle e
Costa (2017) também indicam o mesmo padrão do clima de ondas para uma série
temporal de 18 anos.
A importância do detalhamento do comportamento das ondas, fora da zona de
interferência da plataforma continental, na região de Caravelas representa uma
importante fonte de informações para o entendimento da dinâmica costeira, servindo de
referência a trabalhos de modelagem desenvolvidos na região.

4.9. CONCLUSÃO - CLIMA DE ONDAS

O clima de ondas obtido a partir da análise estatística dos parâmetros espectrais das
ondas geradas pelo modelo WAVEWATCH III em dois pontos da costa leste brasileira
indicam a predominância da ação de ondas do quadrante leste durante todo o ano, em
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Ilhéus, e em todas as estações a exceção do outono em Caravelas, quando as ondas do
quadrante S representam mais de 40 % das informações.
A análise da potência da onda indica como estação mais energética o inverno em ambos
os pontos de aquisição das informações de onda, no entanto, em Ilhéus as ondas mais e
menos energéticas são provenientes do quadrante leste, enquanto que em Caravelas, as
ondas mais energéticas se aproximam do quadrante sul.
O controle morfológico da plataforma rasa do Banco de Abrolhos influencia o clima de
ondas da área ao norte, atenuando as ondas dos quadrantes S e SE. Esse aspecto acaba
compensando os efeitos da menor atenuação das ondas na região norte de plataforma
estreita.
Apesar de a análise estar baseada em informações de modelo global de geração de
ondas, os resultados aqui apresentados preenchem uma lacuna na descrição do clima de
ondas na região. Importante ressaltar que não existem séries medidas de longo termo em
águas profundas nas regiões estudadas, o que faz da análise realizada uma importante
contribuição para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 5 – POTENCIAL DE MOBILIDADE
SEDIMENTAR INDUZIDA POR ONDAS NA PLATAFO RMA
CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA

5.1. INTRODUÇÃO

A dinâmica sedimentar é um tema importante em estudos ambientais e de engenharia. O
entendimento do transporte de sedimentos é essencial na previsão da dispersão de
sedimentos e contaminantes em sistemas costeiros superficiais (James et al., 2010).
A plataforma continental interna é permanentemente esculpida pela ação das ondas e
correntes, cuja ação combinada pode produzir extensas feições erosivas com altas taxas
de transporte de sedimento junto ao fundo (Cacchione et al., 1994).
A estimativa do transporte de sedimentos junto ao fundo marinho demanda um modelo
computacional que permita uma correta estimativa da rugosidade de fundo e da tensão
de cisalhamento por correntes; o efeito dinâmico da turbulência induzida por ondas e a
necessidade de avaliar mudanças na rugosidade de fundo causadas pela ação de fortes
correntes, atividade biológica e episódios de erosão e deposição, tornam essa estimativa
um tema de alta complexidade (Drake e Cacchione, 1992).
Cerca de 80% das plataformas continentais mundiais tem sua dinâmica dominada pela
ação de ondas de tempestade, 17% por correntes de maré e 3% pela interação com
correntes oceânicas (Walker, 1984; Swift et al., 1986 apud Harris e Coleman, 1998). A
ressuspensão por ondas e correntes é o mecanismo dominante de transporte de
sedimentos sobre grande parte das plataformas continentais do mundo (Harris &
Wiberg, 2001).
A profundidade a partir da qual as ondas sofrem influência do fundo marinho está
relacionada ao comprimento das ondas de superfície. Ondas geradas por ventos induzem
o movimento orbital na coluna d’água até uma profundidade igual à metade do seu
comprimento de onda. Em profundidades menores que metade do comprimento da onda
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este movimento orbital estende-se até o fundo (Wiberg e Sherwood, 2008). A
importância da ação das ondas na mobilidade dos sedimentos marinhos é significativa
quando se considera a estabilidade do fundo e o balanço de sedimentos.
O efeito da velocidade orbital das ondas sobre o fundo marinho, na mobilização dos
sedimentos, depende do comprimento e altura das mesmas e da granulometria, peso
específico e forma dos sedimentos. Desse modo, o limite entre plataforma continental
interna e intermediária é definido pela profundidade a partir da qual as ondas têm
competência para mobilizar sedimentos de fundo, sendo, portanto definida pelo clima
de ondas. No Brasil, apesar da falta de consenso quanto ao limite distal da plataforma
continental interna, este foi fixado em 50m. Esta profundidade, entretanto, quando
aplicada à região nordeste do país, está muito acima da competência de ação das ondas,
que apresentam menor altura e período, onde o limite distal se situa entre 20 e 30m
(Muehe, 1998).
No contexto global, poucos trabalhos abordam a mobilidade de sedimentos induzida por
ondas na plataforma continental; na australiana, Porter-Smith et al. (2004) utilizaram
estimativas de altura e período da onda, em conjunto com a velocidade da corrente de
maré para prever a área da plataforma onde os sedimentos inconsolidados são
mobilizados; Griffin et al. (2008) incorporaram a distribuição granulométrica do
sedimento na análise do transporte de sedimentos na plataforma sudeste australiana,
dominada por ondas; Storlazzi e Reid (2010) avaliaram a influência da oscilação sul do
El Niño (ENSO) no transporte de sedimentos induzido por ondas, na plataforma central
da Califórnia; na plataforma leste da Nova Zelândia, Moriarty et al. (2014) utilizaram
um modelo acoplado hidrodinâmico e de transporte de sedimentos para complementar o
entendimento do transporte de sedimentos marinhos e processos deposicionais
associados; já Oberle et al. (2014) utilizaram diferentes cenários de mobilização de
sedimentos, representando a média sazonal e condições de tempestade, para avaliar o
transporte de sedimentos na plataforma noroeste da Península Ibérica; enquanto
Dalyander e Butman (2015), investigaram padrões espaciais e temporais do transporte
de sedimentos associados a eventos de tempestade, na costa leste dos Estados Unidos.
No Brasil, o transporte de sedimentos sobre a Plataforma Continental também é um
importante tema de pesquisas. Muehe e Carvalho (1993) interpretaram o transporte de
sedimentos através da análise granulométrica de sedimentos na plataforma continental
interna do Rio de Janeiro; Nittrouer et al. (1995) inferiram a dispersão de sedimentos
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sobre a plataforma continental amazônica correlacionando flutuações sazonais das
condições ambientais (descarga fluvial, ventos) com

processos de alta frequência

(correntes de maré, ondas de superfície); Cabral et al. (2001), estudando a região dos
bancos Royal Charlotte e Abrolhos, identificaram que a recirculação na área da
plataforma e ao longo dos recifes é marcante, promovendo o retrabalhamento de
sedimentos e transporte de matéria orgânica para dentro e fora da plataforma; Campos e
Dominguez (2010) utilizaram a altura significativa da onda, período e frequência de
ocorrência com tamanho médio do grão de sedimento para estimar a mobilidade
sedimentar induzida por ondas na plataforma continental norte da Bahia.
Neste capítulo, foi aplicada a relação apresentada por Potter-Smith et al. (2004) para
determinar a velocidade de fundo induzida pelas ondas e equações simplificadas de
Clifton e Dingler (1984) para determinar a condição limite para a movimentação dos
sedimentos de fundo na plataforma continental leste brasileira.

5.2. MODELAGEM NUMÉRICA

Modelos de ondas de terceira geração têm sido intensamente utilizados para descrever
crescimento, decaimento e transformação de ondas geradas por ventos em oceano
profundo e sobre plataformas continentais, os quais recentemente têm sido adaptados
para aplicação em áreas costeiras, incluindo fenômenos físicos importantes para águas
rasas (Sorensen et al., 2004).
O modelo numérico aplicado no presente trabalho foi o modelo de área para o estudo da
hidrodinâmica e morfodinâmica costeira MIKE21 FM (desenvolvido pela DHI Water &
Environment). O desenvolvimento do MIKE21 se iniciou em 1970, e desde então tem
sido estendido para diferentes aplicações (Abbott et al., 1981; Abbott e Larsen, 1985). O
módulo do modelo numérico que foi aplicado nesta etapa do trabalho foi o modelo de
propagação de ondas (SW), com o objetivo de propagar a onda obtida pelo modelo
WAVEWATCH III em águas profundas até a costa.

67

5.2.1. MODELO MIKE21 (DHI)

O modelo Mike 21 é um modelo numérico 2D (fluxos barotrópicos) aplicado a áreas
costeiras e estuarinas.
O modelo utiliza malha flexível não estruturada, independente da profundidade, que
é gerada pela interface gráfica denominada Mike Zero que através do ambiente de
trabalho Mesh Generator cria uma malha com os seguintes atributos:


Área máxima do triângulo



Máxima obliqüidade (ângulo interno) do triângulo



Número máximo de pontos de malha

O módulo de Ondas, utilizado nesta etapa, representa o crescimento, transformação
e decaimento (refração, empinamento, dissipação, interação não-linear, interação
com corrente, variação temporal da profundidade - maré) das ondas de oceano
profundo na aproximação da costa. O modelo utiliza dados de batimetria, ondas
oceânicas e fricção de fundo como dados de entrada, gerando o campo de ondas
resultante.
O Módulo de ondas (MIKE21 FM, SW) é um modelo espectral para ondas geradas
pelo vento, que descreve a propagação, crescimento e decaimento de ondas de curto
período (T < 20s) em áreas costeiras. O modelo inclui os efeitos de refração e
empinamento de ondas em função da profundidade, geração de ondas pelo vento, e
dissipação de energia em função da fricção com o fundo e quebra de onda. Os
efeitos de correntes sobre estes fenômenos também estão incluídos. As equações
básicas do MIKE21 SW são derivadas da equação de conservação para a densidade
da ação espectral baseada na abordagem proposta por Holthuijsen et al. (1989).
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5.2.2. DOMÍNIO DO MODELO

A malha flexível utilizada no modelo Mike 21 foi gerada a partir da interface gráfica
MIKE Zero no ambiente de trabalho Mesh Generator.
A malha gerada para o módulo de ondas na plataforma continental foi configurada com
área máxima de 0,01 graus quadrados, 30° de obliquidade máxima e 1.000.000 de
pontos de malha.
A área modelada foi subdividida em duas principais áreas de interesse, a área sobre a
plataforma continental, com maior detalhamento, e a área oceânica, com profundidades
superiores a 200 m, onde o detalhamento dos resultados não é significativo para a
análise em questão. Na configuração descrita acima, a área média de célula,
estabelecida para a região fora da plataforma continental de Ilhéus e Caravelas foi de
cerca de 3 km². Na área sobre a plataforma, a dimensão das células foi reduzida para
cerca de 1 km² (Figuras 24 e 25).

Figura 24: Malha flexível do Modelo Mike 21 com adensamento sobre a
plataforma continental, na região de Caravelas – BA,
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Figura 25: Malha flexível do Modelo Mike 21 com adensamento sobre a
plataforma continental, na região de Ilhéus – BA.

5.2.3. BATIMETRIA INTERPOLADA

Os dados batimétricos obtidos da digitalização das cartas náuticas da DHN e do
arquivo de dados ETOPO 1 foram interpoladas no modelo MIKE 21 como condição
de contorno para a propagação de ondas sobre a plataforma continental de Caravelas
e Ilhéus. A batimetria da plataforma continental de Caravelas é apresentada na
figura 26, enquanto que a de Ilhéus na figura 27.
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Figura 26: Batimetria da Plataforma Continental de Caravelas, interpolada pelo
programa MIKE 21.

Figura 27: Batimetria da Plataforma Continental de Ilhéus, interpolada pelo
programa MIKE 21.
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5.2.4. FRICÇÃO DE FUNDO

As ondas, ao se aproximarem da costa, geram correntes de fundo capazes de
transportar sedimentos. Quando a velocidade orbital máxima (Maximum Orbital
Velocity) das correntes ultrapassa o valor da velocidade crítica de fundo (Critical
Bottom Velocity) para a movimentação do sedimento (Threshold), causam
mobilidade do sedimento de fundo.
O transporte de sedimentos é função da força aplicada pela corrente sobre o fundo o
que o torna função da velocidade da corrente e da resistência do fundo (Dix et al.
2007). Neste caso, a velocidade de corrente é representada pela velocidade orbital
junto ao fundo e a dissipação de energia sobre o fundo é representada pelo
coeficiente de fricção do fundo.
A fricção do fundo, em áreas dominadas por sedimentação arenosa, depende do
diâmetro do grão e da presença de formas de fundo. Segundo Shemdin et al. (1978),
a fricção é o processo de interação com o fundo dominante quando o sedimento é
composto de areia fina ou na presença de marcas onduladas (Ripple marks).
No modelo MIKE 21, a fricção com o fundo pode ser definida de cinco formas
diferentes, as quais podem ser dependentes tanto das condições hidrodinâmicas da
onda quanto das características do sedimento.
A escolha do coeficiente de fricção com o fundo afeta a taxa de mobilização do
sedimento no domínio do modelo. O coeficiente de fricção com o fundo utilizado
nestas simulações foi o parâmetro de rugosidade de Nikuradse (kN) no qual o
coeficiente de dissipação depende das condições hidrodinâmicas da onda. Segundo
Nielsen (1979), quando não há formas de fundo, o parâmetro de rugosidade de
Nikuradse (kN) pode ser estimado por kN = 2,5 D50, onde D50 é a mediana do
diâmetro do grão de sedimento. No entanto, com a presença de marcas onduladas
(ripples) este valor pode ser muito maior e deve ser estimado incluindo as
características destas ondulações.
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A rugosidade de fundo é considerada a variável primária de calibração do módulo
hidrodinâmico, sendo também essencial para a modelagem de outros processos
como o transporte de sedimentos e a atenuação das ondas (Dix et al., 2007).
Em Caravelas, dados de onda coletados por Lessa et al. (2005), durante um projeto
de monitoramento de três anos (2002 – 2004), foram utilizados na calibração do
módulo de ondas (Tabela 14). Lessa et al. (2005) obtiveram valores médios de altura
significativa da onda de 0,40 m e período de 5 s, comparáveis aos valores obtidos
pelo módulo de ondas do modelo MIKE 21, utilizando o coeficiente de rugosidade
de Nikuradse (kN) com valor de 0,022 m na região do Banco de Abrolhos. Em
Ilhéus, onde não há dados de ondas disponíveis, o valor do parâmetro de Nikuradse
(kN) utilizado foi o padrão indicado pelo manual do modelo (0,04 m), o qual é
frequentemente utilizado em simulações oceânicas de formulações de espectro
amplo.

Tabela 14: Valores de fricção de fundo utilizados no modulo de ondas do
Modelo MIKE 21 (Spectral Wave Module FM) para calibração do modelo . Hsig
é a altura significativa da onda, T01 é o período médio da onda, kN é a
rugosidade de Nikuradse.
Dado

Hsig

T01

Fricção do Fundo

Lessa et al. (2005)

0,40m

5s

-

Mike 21

0,31m

5,8s

kN = 0,040m

Mike 21

0,35m

6,2s

kN = 0,030m

Mike 21

0,38m

6,4s

kN = 0,025m

Mike 21

0,40m

6,5s

kN = 0,022m

Mike 21

0,41m

6,6s

kN = 0,020m

Mike 21

0,45m

6,8s

kN = 0,015m

Mike 21

0,50m

7,0s

kN = 0,010m

Mike 21

0,92m

8,0s

Sem fricção de fundo

Os parâmetros espectrais da onda (altura significativa, Hs, Período médio, T01 e
direção média de aproximação das ondas, Mean_dir), sobre a plataforma continental
de Caravelas e Ilhéus, dados de saída das simulações do módulo de ondas do
modelo MIKE 21, foram utilizados na determinação da Velocidade Orbital Máxima
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das Ondas junto ao fundo e da Velocidade Crítica de Fundo, a partir da qual ocorre
movimentação do sedimento.

5.2.5. CONDIÇÕES DE CONTORNO - CLIMA DE ONDAS

As informações obtidas na análise estatística das ondas foram utilizadas como
condição de contorno nas simulações do modulo de ondas (Spectral Waves FM).
Alturas de onda com frequência de ocorrência superior a 5% foram utilizadas como
diferentes cenários para o cálculo das modificações das caraterísticas das ondas que
se propagam sobre a plataforma continental. O percentual de ocorrência das alturas
significativas das ondas para cada quadrante de aproximação é apresentado na
Tabela 15 para Caravelas e na Tabela 16 para Ilhéus. Os parâmetros da onda foram
analisados sazonalmente com o objetivo de determinar a distribuição de frequência
de cada altura e período da onda, em cada estação do ano.
Em Caravelas, ondas com frequência de ocorrência superior a 5 %, representam
cerca de 70 % do registro, indicando que os parâmetros das ondas são mais
dispersos. Já em Ilhéus, estes representam cerca de 80% do registro, indicando
dados mais concentrados em torno da média.
As condições iniciais do modelo MIKE21 SW são baseadas na expressão de
crescimento do programa JONSWAP (Joint North Sea Wave Atmosphere Program).
O espectro JONSWAP é uma relação empírica que define a distribuição de energia
com a frequência nos oceanos, o qual nunca é plenamente desenvolvido devido a
interações não lineares entre as ondas que mantêm seu desenvolvimento por longo
tempo.
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Tabela 15: Caravelas: distribuição sazonal das alturas de onda com ocorrência
superior a 5 % ( e seu respectivo período) por direção de aproximação, da série
temporal de 13 anos (1997 – 2009) utilizadas como condição de contorno nas
simulações do Módulo de Ondas do Modelo Mike21.

*Hs corresponde à altura significativa da onda e % sua frequência de ocorrência, Ts é o período médio da
onda para cada intervalo de altura considerado, Dir é o quadrante de aproximação da onda e Dir_med o
ângulo médio de aproximação das ondas do respectivo quadrante.

Tabela 16: Ilhéus: distribuição sazonal das alturas de onda com ocorrência
superior a 5 % ( e seu respectivo período) por direção de aproximação, da série
temporal de 13 anos (1997 – 2009) utilizadas como condição de contorno nas
simulações do Módulo de Ondas do Modelo Mike21.

*Hs corresponde à altura significativa da onda e % sua frequência de ocorrência, Ts é o período médio da
onda para cada intervalo de altura considerado, Dir é o quadrante de aproximação da onda e Dir_med o
ângulo médio de aproximação das ondas do respectivo quadrante.
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5.2.6. SIMULAÇÃO DO MÓDULO DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS

A simulação do modulo de ondas do modelo MIKE 21 (MIKE21 FM SW) calculou
a propagação da onda sobre a plataforma continental leste brasileira, permitindo a
determinação dos parâmetros espectrais da onda em cada ponto da grade do modelo.
As simulações foram realizadas para cada um dos casos descritos nas Tabelas 15 e
16, onde as características da onda em região oceânica (altura significativa, período
e direção média) representaram os dados de entrada do modelo, mantidos constantes
ao longo de todas as bordas abertas da malha do modelo, por um período de 4 dias
(8640 passos de tempo de 30 segundos).
A Figura 28 apresenta o resultado da simulação da propagação de ondas na
plataforma continental de Caravelas, durante o verão, num período de baixa energia
(estação menos energética – Tabela 15, Caso 1), e a Figura 29, o resultado da
simulação no período de inverno (Tabela 15, Caso 5), quando as ondas mais
energéticas tem aproximação do quadrante sul. É importante destacar que a presença
de formações coralinas na plataforma continental, com destaque para o Banco de
Abrolhos, gera uma região de baixa energia junto à costa.
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Figura 28: Distribuição das Alturas da onda sobre a plataforma continental de
Caravelas (Bahia), durante o verão, Parâmetros da onda: Hs=1,28 m, Tp=6,63 s
e Dir_med=88,84º (Leste).

Figura 29: Distribuição das Alturas da onda sobre a plataforma continental de
Caravelas (Bahia), durante o inverno, Parâmetros da onda: Hs=2,71 m,
Tp=11,64 s e Dir_med=188,08º (Sul).
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Em Ilhéus, tanto as ondas mais energéticas quanto as menos energéticas têm
aproximação do quadrante leste; no período de inverno atuam as ondas mais
energéticas (Caso 6 da Tabela 16) e no período do verão as menos energéticas (Caso
6 da Tabela 16), no entanto, a região de baixa energia gerada junto à costa, apresenta
menor expressividade devido à inexistência de barreiras geomorfológicas de grande
porte.
A Figura 30 apresenta as condições de agitação do mar durante o verão, enquanto a
Figura 31 apresenta os resultados da simulação para as condições de inverno.

Figura 30: Distribuição das Alturas da onda sobre a plataforma continental de
Ilhéus (Bahia), durante o verão, Parâmetros da onda: Hs=0,91 m, Tp=6,19 s e
Dir_med=93,85º.
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Figura 31: Distribuição das Alturas da onda sobre a plataforma continental de
Ilhéus (Bahia), durante o inverno, Parâmetros da onda: Hs=2,69 m, Tp=8,54 s e
Dir_med=100,69º.

5.2.7. VALIDAÇÃO DO MODELO DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS
(MIKE21 SW)

Apesar de não serem consideradas séries temporais na presente aplicação, e sim
cenários de ondas, o modelo numérico foi validado através da comparação de
resultados modelados com dados medidos pela empresa Fibria ao longo de quatro
meses do ano de 2011. Os fundeios instalados pela Fibria ficam entre a linha de
costa e o arco interno de recifes em frente à região de Caravelas (39,19º S,
17,86º W). A Figura 33 mostra a comparação entre os dados medidos e modelados
para a região (fundeio #506 Fibria – indicado na Figura 32), sendo que as ondas são
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medidas após o processo de atenuação, em função de sua passagem pelos recifes.
Um fator limitante na aplicação é a inexistência de dados medidos ao largo para
utilizar como condição de contorno no modelo numérico. Em função disso,
conforme mencionado anteriormente, é utilizada a série temporal extraída do
modelo global de geração de ondas WAVEWATCH III.

Figura 32: Batimetria da Plataforma de Abrolhos com a localização do ponto de
coleta de dados de ondas #506 da Fibria (17º52’S, 39º10’W).

Apesar de diferenças, principalmente na magnitude das ondas, o padrão geral é
reproduzido de forma razoável pelo modelo numérico aplicado (Figura 33). Os picos
são subestimados pelo modelo numérico, da mesma forma que o observado na
aplicação de Siegle e Costa (2017), utilizando os mesmos dados medidos,
comparados com a aplicação do modelo Delft3D. Além da limitação existente para
as condições de contorno, o fato do ponto #506 estar relativamente protegido pelo
arco interno de recifes, aumenta a complexidade de reprodução de dados nesse
ponto. A complexidade morfológica local, e o ponto próximo à costa, resultam em
maiores diferenças na comparação.
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Figura 33: Série temporal comparativa entre dados medidos e modelados de
altura significativa de onda (Hs) para o ponto #506 (Fibria) , entre junho e
setembro de 2011.

5.3. MOBILIDADE POTENCIAL DOS SEDIMENTOS

A Velocidade Orbital Máxima de Fundo foi calculada segundo a equação de Harris e
Coleman (1998) enquanto que a Velocidade Crítica de Fundo, necessária à inicialização
do movimento dos sedimentos depositados, foi determinada para grãos esféricos, não
coesivos, compostos de areia quartzosa com tamanho inferior à areia média (densidade
= 2,65 g.cm-³ e D50 < 0,05 cm), de acordo com Clifton e Dingler (1984).
A Velocidade Orbital Máxima junto ao fundo (Umax) e a Velocidade Orbital Crítica
(Ucr) foram calculadas a partir dos dados de saída do módulo de ondas do modelo
MIKE 21, para cada caso simulado (condição de contorno).

5.3.1. CÁLCULO DO COMPRIMENTO DA ONDA

Baseado na Teoria da Onda de Airy (Komar e Miller, 1973), a seguinte equação
simplificada para águas profundas, onde a profundidade é superior a metade do
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comprimento de onda (d / L∞ > ½), foi utilizada para calcular o comprimento da
onda para cada ponto da malha do modelo,

𝐿∞ =

𝑔𝑇 2

(5.1)

2𝜋

onde g é a aceleração da gravidade (9,81m.s-²) e T é o período da onda (s) (Komar
1998).
Em águas intermediárias, onde a relação d / L∞ está entre ½ e 1/20, a equação para
determinação do comprimento de onda (L) é dependente do comprimento de onda
(L), dificultando o cálculo (Nielsen 1982), conforme mostrado abaixo.

𝐿 = 𝐿∞[tanh (

2𝜋𝑑
𝐿

)]

(5.2)

onde L∞ é o comprimento da onda em águas profundas, d a profundidade local e L
o comprimento da onda em águas intermediárias. Entretanto, utilizando a
aproximação derivada por Eckart (1952 apud Komar 1998), a equação pode ser
reduzida a:
2𝜋𝑑

1/2

𝐿𝑖 = 𝐿∞ [𝑡𝑎𝑛ℎ ( 𝐿 )]

(5.3)

∞

onde o comprimento da onda intermediária é obtido somente a partir do
comprimento da onda em águas profundas. Esta equação apresenta uma relação de
dispersão aproximada com acurácia de 5% (Beji 2013).
Fenton e McKee (1990) propõem uma aproximação simples, obtida através da
utilização de expoentes determinados empiricamente, que reduziram a acurácia a
menos de 1,7%.
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3
2𝜋𝑑 ⁄4

𝐿𝑖 = 𝐿∞ { tanh [( 𝐿 )
∞

2⁄
3

]}

(5.4)

Posteriormente, Chang e Lin (1999) considerando o efeito da altura da onda
utilizaram coeficientes variáveis nas aproximações; Guo (2002) utilizando uma
associação logarítmica, reduziu o erro relativo para 0,75 % e Beji (2013) melhorou a
acurácia para 0,05 % introduzindo uma função de correção empírica. Para efeito do
cálculo do comprimento de onda no presente trabalho, a aproximação de Fenton e
McKee (1990), com acurácia de 1,7 % foi considerada satisfatória.

5.3.2. CÁLCULO DA VELOCIDADE ORBITA L MÁXIMA

Considerando a Teoria da Onda de Airy de primeira ordem (Komar e Miller, 1973),
é possível estimar o transporte de sedimentos induzido por ondas através da
determinação das correntes produzidas pela passagem das ondas em águas rasas,
possuindo um diâmetro orbital do (Harris e Coleman, 1998), dado pela seguinte
equação.

𝑑𝑜 =

𝐻𝑠
sinh(

(5.5)

2𝜋ℎ
)
𝐿

A Velocidade Máxima junto ao Fundo (Umax) foi, então, calculada segundo a
equação de Harris e Coleman (1998):

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝜋

𝑑𝑜
𝑇

= 𝜋

𝐻𝑠
[𝑇 sinh(

2𝜋ℎ
)]
𝐿

(5.6)

sendo Hs a altura significativa da onda; T período médio da onda significativa; h a
profundidade e L o comprimento da onda.
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5.3.3. CÁLCULO DA VELOCIDADE CRÍTICA DE FUNDO

A velocidade crítica de fundo que determina o limite de movimento (threshold) para
os grãos de sedimento é calculada pela seguinte equação de Clifton e Dingler
(1984):
Ucr = 33,3 (T.D)1/3 cm/s para sedimento com D50 < 0,05cm
ou
Ucr = 71,4 (T.D3)1/7 cm/s para sedimento com D50 > 0,05cm.

Quando os valores da Velocidade Orbital Máxima junto ao fundo (Umax) superam a
velocidade crítica de fundo (Ucr) ocorre a movimentação dos grãos de sedimento.
Komar e Miller (1973) descrevem que para grãos de sedimento com diâmetro
inferior a 0,05cm (areia média), a velocidade crítica é atingida enquanto o fluxo
ainda é laminar. Nessas circunstâncias, a velocidade crítica é dada pela relação Ucr
= 0,30 (do/D), para grãos com densidade ρs= 2,65 g.cm-³ (areias de quartzofeldspato), sendo do o diâmetro orbital do movimento da onda e D o diâmetro do
grão de sedimento.
Desta forma, a velocidade crítica para movimentação de sedimentos pode ser
avaliada para tamanhos de grãos que variam de silte (não coesivos) a sedimentos
com diâmetro até 5 cm (o material mais grosso analisado).

5.3.4. COBERTURA SEDIMENTAR

Os dados texturais dos sedimentos foram obtidos de levantamentos previamente
realizados por Apoluceno (1998) na plataforma continental da região de Ilhéus, onde
a mediana do tamanho do grão foi calculado a partir da média de todos os tamanhos

84

de grão (phi) de 105 amostras, Para a região de Caravelas, dados texturais
previamente obtidos por Leão et al. (1997), Leão e Ginsburg (1997), Leão e
Dominguez (2000), Leão (2002), e Leão et al. (2005) indicaram que os sedimentos
de fundo são compostos por areias finas e lamas siliciclásticas na plataforma
continental interna (70%) e no entorno dos recifes costeiros (30 – 70%) e por
sedimentos biogênicos (cascalho, areia e lama), que predominam na plataforma
média e externa do Banco de Abrolhos. Assim, a mediana do tamanho do grão
utilizado para este trecho da plataforma foi o silte, considerando que o
comportamento hidrodinâmico do cascalho biodetrítico pode ser similar ao de areia
muito fina a silte arenoso. Os valores do diâmetro mediano dos sedimentos
presentes na área foram utilizados no cálculo da Velocidade Crítica para
movimentação dos sedimentos de fundo.
O valor do diâmetro mediano dos sedimentos em Ilhéus foi inferior a areia grossa,
sendo o D50 utilizado no cálculo da Velocidade Crítica para estimar o transporte de
sedimentos igual a 0,063 mm (areia muito fina). Para a plataforma continental de
Caravelas, o valor de D50 foi estimado em 0,031mm (silte grosso).
Os sedimentos que recobrem a plataforma continental leste brasileira são compostos
por material siliciclástico junto à costa, sedimentos biogênicos junto à quebra da
plataforma e no entorno dos recifes de coral e uma mistura destes materiais entre 20
e 30 metros de profundidade (Apoluceno, 1998; Leão, 2002). Areias siliciclásticas
possuem densidade próxima a 2,65 g.cm-³, enquanto conchas inteiras ou fragmentos
de conchas tem densidade de aproximadamente 2,40 g.cm-³ (Soulsby, 1997). Apesar
da densidade de partículas sedimentares de calcita e aragonita variar de 2,71 g/cm³ a
2,95 g.cm-³, respectivamente, em termos de sedimentos carbonáticos biogênicos, Jell
et al. (1965) identificaram uma variação de 1,60 g.cm-³ a 2,95 g.cm-³, dependendo
do tipo de partícula sedimentar biogênica. Maiklem (1968) demonstrou que devido à
influência da forma e da densidade do depósito de sedimentos carbonáticos,
diferentes grãos apresentam comportamento hidrodinâmico diferente, no entanto,
conforme a granulometria diminui, a velocidade de decantação torna-se similar para
todas as formas de grão. A velocidade limite para transporte de sedimentos
carbonáticos é similar a para sedimentos quartzosos desde que estes tenham
tamanho, forma e densidade similares, entretanto, para densidades menores e
sedimentos platifórmicos ou com morfologia irregular a velocidade exigida para o
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início do movimento é reduzida (Prager et al., 1996). Além disso, como os
sedimentos

de

fundo

da

plataforma

continental

leste

brasileira

são

predominantemente compostos por areia fina e silte, foi possível considerar que a
mobilidade potencial dos sedimentos pode ser corretamente estimada pelas equações
utilizadas nesse trabalho.

5.3.5. POTENCIAL DE MOBILIDADE SEDIMENTAR

A diferença entre a Velocidade Orbital Máxima junto ao fundo e a Velocidade
Crítica para movimentação de sedimentos, calculada para cada ponto da malha do
modelo, determina a profundidade máxima em que ocorre a mobilização de
sedimentos junto ao fundo, ou seja, a profundidade limite de influência da ação das
ondas no fundo. Assim, o transporte de sedimentos na Plataforma Leste Brasileira
pode ser estimado.
A velocidade orbital máxima junto ao fundo, calculada a partir de cada altura
significativa da onda e período, para cada ponto da malha do modelo, apresentou
valores que variaram de 0 a 138 cm.s-¹ em Caravelas durante o inverno e de 0 a
86 cm.s-¹ no verão; enquanto que em Ilhéus as velocidades variaram de 0 a
144 cm.s-¹ em Ilhéus no inverno e de 0 a 103 cm.s-¹ durante o verão.
A velocidade crítica de fundo calculada a partir do período da onda e da mediana do
tamanho do sedimento depositado variou de 8,0 a 10,9 cm.s-¹ no inverno e de 7,2 a
10,6 cm.s-¹ durante o verão em Caravelas, enquanto que em Ilhéus, as velocidades
críticas variaram de 11,7 a 12,8 cm.s-¹ durante o inverno e de 10,9 a 14,0 cm.s-¹ no
verão. Uma vez que o tamanho do sedimento utilizado nos cálculos foi mantido
constante, as diferenças entre as estações do ano indicam a influência da variação do
período da onda na velocidade limite para o transporte de sedimentos junto ao
fundo.
A comparação entre a velocidade orbital máxima junto ao fundo e a velocidade
crítica para a movimentação do sedimento determina a profundidade a partir da qual
ocorre mobilização do sedimento de fundo. Nos pontos da malha do modelo em que
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a diferença entre a velocidade orbital junto ao fundo e a velocidade crítica para a
movimentação de sedimentos é positiva, ocorre mobilização de sedimentos; valores
negativos indicam que as ondas não são competentes para induzir o movimento
junto ao fundo.
O potencial de mobilidade foi calculado para cada célula da grade do modelo MIKE
21 SW. Os eventos de maior e menor potência da onda foram selecionados para
ilustrar a região de mobilização do sedimento pelas ondas. A Figura 34 apresenta a
linha a partir da qual o sedimento é mobilizado em Caravelas no verão (estação
menos energética – Tabela 15, Caso 1) e a Figura 35 apresenta o mesmo limite no
período de inverno (Tabela 15, Caso 5). Observa-se que durante o inverno, ondas
mais energéticas são capazes de mobilizar sedimentos a maiores profundidades e,
uma vez que os contornos batimétricos exibem contornos irregulares, a ação das
ondas é distribuída aleatoriamente por toda a plataforma. Já em Ilhéus, o período
menos energético é também o verão, sendo utilizado o Caso 6 (Tabela 16) na
representação da área suscetível à mobilidade induzida por ondas, mas como as
isóbatas são aproximadamente paralelas entre si e em relação à linha de costa, a
mobilização de sedimentos acompanha este padrão (Figura 36 e 37). A Figura 37
representa a mobilidade dos sedimentos durante o inverno, período mais energético,
Caso 6 (Tabela 16).
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Figura 34: Mobilidade dos sedimentos em condições de ondas, durante o verão,
na plataforma continental de Caravelas. A linha vermelha indica o limite para a
movimentação de sedimentos com diâmetro de grão 0,031 mm. Parâmetros da
onda: Hs= 1,28m T= 6,63s Dir= 88,84º.
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Figura 35: Mobilidade dos sedimentos em condições de ondas, durante o
inverno, na plataforma continental de Caravelas. A linha vermelha indica o
limite para a movimentação de sedimentos com diâmetro de grão 0,031 mm.
Parâmetros da onda: Hs= 2,71 m T= 11,64 s Dir= 188,08º.
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Figura 36: Mobilidade dos sedimentos sob condições de ondas, durante o verão
na plataforma continental de Ilhéus. A linha vermelha indica o limite para a
movimentação de sedimentos com diâmetro de grão 0,06 3 mm. Parâmetros da
onda: Hs= 0,91 m T= 6,19 s Dir= 93,85º
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Figura 37: Mobilidade dos sedimentos sob condições de ondas, durante o
inverno na plataforma continental de Ilhéus. A linha vermelha indica o limite
para a movimentação de sedimentos com diâmetro de grão 0,06 3 mm.
Parâmetros da onda: Hs= 2,69 m T= 8,54 s Dir= 100,69º
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Observa-se que o transporte de sedimentos induzido por ondas na plataforma
continental leste brasileira ocorre em profundidades inferiores a 20 m para
diâmetros medianos de sedimento mais finos que 0,068 mm (areia muito fina), em
condições de baixa energia, enquanto que atinge até 50 m de profundidade em
momentos de alta energia.
A mobilidade dos sedimentos é um indicador da contribuição da plataforma
continental com o balanço de sedimentos da linha de costa. Na região sudeste da
plataforma continental leste brasileira, os cálculos utilizados no presente trabalho
sugerem que a mobilização de sedimentos ocorre em profundidades inferiores a
20 m durante períodos menos energéticos e chega até 50 m em períodos de maior
energia da onda. Este resultado corrobora a definição do limite externo da
plataforma continental interna da costa brasileira que é considerada em torno dos
50m, no entanto, a potência da onda (P) na região nordeste do Brasil sugere que este
transporte deva, nessa região, estar limitado a 20 ou 30 m de profundidade (Muehe
1998).
Campos e Dominguez (2010) obtiveram, para a plataforma continental norte da
Bahia, profundidade máxima de mobilização de sedimentos de 45 m para altura e
período médio da onda e de 60 m para altura e período significativos da onda.
Entretanto, utilizando as mesmas equações de velocidade orbital e velocidade
crítica, os cálculos não corroboram essa informação, o que pode estar relacionado às
diferenças morfológicas entre os dois trechos da plataforma continental baiana e a
presença de feições morfológicas de destaque no trecho estudado, como o Banco
Royal Charlote e o Banco de Abrolhos, que interferem na propagação de energia das
ondas na costa.
Bittencourt et al. (2000), utilizando as principais alturas e períodos significativos das
ondas associados às diferentes frentes de aproximação indicadas pelo atlas da U.S.
Navy (1978) - ondas de NE (45°) e E (90°) com Hs= 1,0 m e Ts= 5 s; e ondas de SE
(135°) e SSE (157,5°) com Hs= 1,5 m e Ts= 6,5 s - estimaram que as ondas
provenientes de NE e E passariam a interferir no fundo marinho a profundidade de
20 m, enquanto que as ondas de SE e SSE mobilizariam sedimentos a profundidades
de até 35 m.
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Apesar da concordância com alguns resultados obtidos em levantamentos anteriores,
o detalhamento dos dados de cobertura sedimentar, grau de consolidação do fundo e
variáveis bióticas na plataforma continental irão contribuir para uma melhor
interpretação da profundidade limite da influência das ondas sobre o fundo marinho
na plataforma continental leste brasileira.

5.3.6. MOBILIDADE TOTAL DE SEDIMENTOS

A integração entre a climatologia das ondas atuantes sobre a plataforma continental
leste brasileira, através do somatório da frequência de ocorrência das ondas mais
frequentes (> 5%) normatizada a 100%, e o tipo de cobertura sedimentar presente na
área permitiu a quantificação do percentual de tempo em que os sedimentos são
mobilizados pelas ondas.
Foi utilizada a relação entre a velocidade orbital junto ao fundo e a velocidade
crítica para movimentação de sedimentos em cada ponto da malha do modelo,
associada à frequência de ocorrência de cada onda utilizada nas simulações, para
quantificar o percentual do tempo que cada região da plataforma continental é
mobilizada pela ação das ondas.
O resultado desta análise é apresentado para cada estação do ano em Caravelas
(Figuras de 38 a 41) e em Ilhéus (Figuras de 42 a 45).
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Figura 38: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Caravelas é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o outono, para sedimento com
D 50 =0,031mm.
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Figura 39: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Caravelas é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o inverno, para sedimento com
D 50 =0,031mm.
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Figura 40: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Caravelas é
mobilizado pelas ondas incidentes durante a primavera, para sedimento com
D 50 =0,031mm.
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Figura 41: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Caravelas é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o verão, para sedimento com
D 50 =0,031mm.
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Figura 42: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Ilhéus é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o outono, para sedimento com
D 50 =0,063mm.
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Figura 43: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Ilhéus é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o inverno, para sedimento com
D 50 =0,063mm.
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Figura 44: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Ilhéus é
mobilizado pelas ondas incidentes durante a primavera, para sedimento com
D 50 =0,063mm.
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Figura 45: Somatório da taxa de mobilidade dos sedimentos: percentual de
tempo em que o sedimento depositado na plataforma continental de Ilhéus é
mobilizado pelas ondas incidentes durante o verão, para sedimento com
D 50 =0,063mm.
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5.4. DISCUSSÃO – MOBILIDADE SEDIMENTAR

O clima de ondas fora da plataforma e a propagação desta onda em direção à costa
permitiram a avaliação do transporte de sedimentos induzido por ondas na plataforma
continental leste brasileira, entre as desembocaduras do Rio de Contas (BA) e do Rio
Doce (ES).
A mobilidade dos sedimentos é um indicador da contribuição da plataforma continental
no balanço de sedimentos na costa, sendo dependente da sua morfologia e das alterações
que esta promove na propagação das ondas. Os resultados demonstram que a
mobilidade dos sedimentos ocorre sobre toda a plataforma continental em períodos mais
energéticos e na plataforma interna durante a maior parte do tempo.
Um importante fator que controla a mobilidade dos sedimentos é a complexidade da
morfologia da plataforma, que na área de estudo varia em largura de cerca de 10 km em
frente a Ilhéus, para mais de 200 km em frente a Caravelas. O gradiente batimétrico
também é diferenciado entre os dois trechos de plataforma, sendo bastante inclinado em
frente a Ilhéus, com as isóbatas aproximadamente paralelas à linha de costa, enquanto
que em frente a Caravelas, sobre o Banco de Abrolhos, as isóbatas apresentam
contornos irregulares devido à presença dos recifes de coral.
O clima de ondas também é diferenciado entre as duas estações utilizadas na pesquisa.
O litoral de Ilhéus está exposto à ação de ondas de nordeste e leste, mas protegido das
ondas mais energéticas provenientes dos quadrantes sudeste e sul, devido à presença do
Banco de Abrolhos, que dissipa grande parte das ondas provenientes destes quadrantes.
Já Caravelas, localizada mais a sul, sofre a influência das ondas de Sul e Sudeste, sendo
as mais energéticas, mas apresentando durante a propagação da onda, uma região
protegida na costa pela formação recifal. Assim, a região de Abrolhos recebe ondas
mais energéticas provenientes de sul (swell) enquanto que a dinâmica em Ilhéus é
controlada por ondas de leste.
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Entretanto, apesar de receber ondas mais energéticas costa afora, a plataforma de
Abrolhos atenua intensamente as ondas incidentes (Siegle e Costa, 2017), devido a seus
dois arcos recifais: o arco interno, onde os recifes costeiros se formam a profundidades
de cerca de 10 m, e o arco externo com recifes oceânicos que se desenvolvem próximo à
quebra da plataforma (Leão et al., 1988). Por outro lado, trechos mais estreitos da
plataforma que ocorrem intercalados aos trechos mais largos, são menos eficientes à
atenuação das ondas, estando sujeitos a níveis de energia relativamente mais elevados.
A mobilidade dos sedimentos induzido pela ação das ondas na plataforma continental
leste brasileira ocorre durante todo o ano, mesmo nos meses menos energéticos do verão
quando está limitado a profundidades inferiores a 50 m, em Ilhéus para sedimentos de
tamanho areia muito fina / silte (D50 = 0,063 mm) e até 20 m em Caravelas, para
sedimentos de tamanho silte (D50 = 0,031 mm). Condições de ondas mais energéticas
são capazes de mobilizar sedimentos até uma profundidade de 200 m em frente a Ilhéus,
e até 100 m sobre a plataforma de Abrolhos. Estes resultados corroboram e detalham
melhor a definição de limite distal da plataforma interna da região nordeste do Brasil, a
qual é considerada como variável entre 20 e 30 m (Muehe, 1998).
Os resultados demonstram a importância do controle morfológico na mobilidade
potencial dos sedimentos. Em termos regionais, a mobilidade varia em função da
largura da plataforma continental devido a diferenças no grau de atenuação da onda
incidente. Em escalas locais, as diferenças observadas são resultado da variabilidade
morfológica da plataforma, relacionada à presença de formações recifais, distribuídas
por toda a plataforma de Abrolhos. Essas irregularidades morfológicas resultam em
áreas protegidas da ação das ondas, entre as formações recifais, onde as ondas não têm
competência para mobilizar o sedimento depositado, mesmo em áreas rasas. A Figura
46 apresenta a localização dos perfis de variação da mobilidade sedimentar ilustrados na
Figura 47, que apresenta uma comparação entre dois perfis batimétricos em frente a
Ilhéus e em frente a Caravelas e a sua interação com as ondas que resulta numa
alteração da mobilidade sedimentar.
Bastos et al. (2015), discutem que morfologicamente, a plataforma de Abrolhos pode
ser dividida em dois setores, o setor norte, mais raso e apresentando uma plataforma
interna ampla e o setor sul, mais profundo e acidentado. A mobilidade dos sedimentos
ocorre intensamente na parte norte, mais rasa e ampla, enquanto que os sedimentos na
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porção sul, mais profunda e com muitas depressões, estão menos suscetíveis a
mobilização pelas ondas, mesmo durante os eventos mais energéticos nos meses de
inverno.

Figura 46: Área de estudo, entre o Rio de Contas (BA) e o Rio Doce (ES),
apresentando a posição dos perfis batimétricos e de variação da mobilidade
sedimentar mostrados na Figura 47 (Imagem Google Earth).
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Figura 47: Perfis de mobilidade sedimentar (%) para Caravelas (a) e Ilhéus (c) ,
para cada estação do ano. (b) e (c) representam o perfil batimétrico para
Caravelas e Ilhéus, respectivamente.

Em Ilhéus, a mobilidade dos sedimentos apresenta um comportamento mais
homogêneo, condicionado primariamente pela variação de profundidade, que se dá
aproximadamente paralela à linha de costa, sendo o verão o período menos energético
(Figura 47c e 47d).
A ampla plataforma de Abrolhos abriga o maior sistema de recifes tropicais do oceano
Atlântico Sul, sendo os resultados aqui apresentados importantes no entendimento da
distribuição de seus diferentes habitats biológicos. A mobilidade dos sedimentos e a
exposição do fundo marinho ao estresse de cisalhamento estão relacionadas à
distribuição dos sistemas biológicos (Hemer, 2006), especialmente em regiões de águas
rasas, mais sujeitas à ação das ondas. Processos induzidos por ondas podem representar
fatores estressantes limitantes ao desenvolvimento de organismos bentônicos
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(Carruthers et al., 2002; Cheroske et al., 2000; Aller e Todorov, 1997), ou benéficos em
termos de aporte de nutrientes e matéria orgânica consumida pelas diferentes espécies
que habitam os ambientes recifais (Gruber et al., 2018; Houlbrèque e Ferrier-Pagès,
2009; Genin et al., 2009; Ribes e Atkinson, 2007). Similarmente, os amplos campos de
rodolitos (agregados nodulares de algas vermelhas coralíneas incrustantes) que ocorrem
na região (Amado-Filho et al., 2012) também podem se beneficiar do estresse das
correntes geradas por ondas junto ao fundo, que podem eventualmente causar o
rolamento dos rodolitos (Marrack, 1999; Harris et al., 1996), otimizando a distribuição
da luminosidade ou ainda evitando soterramento e incrustação.
Apesar da atividade biológica poder alterar a tensão de cisalhamento no fundo marinho,
além de estabilizar ou desestabilizar o sedimento depositado, alterando a velocidade
crítica para a mobilização do sedimento (Hemer, 2006), neste trabalho o sedimento de
fundo foi considerado homogêneo, composto por partículas siliciclásticas do tamanho
areia / silte (D50 = 0,063 mm) na plataforma de Ilhéus e com partículas do tamanho silte
(D50 = 0,031 mm) na plataforma de Abrolhos.
Os resultados corroboram com as profundidades máximas de mobilização dos
sedimentos estimadas anteriormente, no entanto, a incorporação de dados de
distribuição granulométrica dos sedimentos poderá melhorar a interpretação da
profundidade limite para a mobilidade sedimentar, conforme discutido por Harris e
Colleman (1998). O percentual do tempo durante o qual os sedimentos são
potencialmente mobilizados por ondas variou de 90 % a profundidades inferiores a
10 m a 1 % junto à quebra da plataforma. Esse resultado indica que, na plataforma de
Abrolhos, os sedimentos são mobilizados a maior parte do tempo, enquanto em Ilhéus,
os sedimentos são mobilizados mais frequentemente junto à costa.

5.5. CONCLUSÃO – MOBILIDADE SEDIMENTAR
A mobilidade dos sedimentos induzido pela ação das ondas na plataforma continental
sudeste da Bahia ocorre em profundidades inferiores a 20 m, para sedimentos de
tamanho areia muito fina (D50 = 0,063mm) durante o verão e até 50 m durante o
inverno.
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Em Ilhéus, os sedimentos depositados se tornam uma mistura de material siliciclástico e
carbonático a partir dos 20m de profundidade, assim o limite para mobilização de
sedimentos pode ter sido subestimado uma vez que a energia necessária para a
mobilização de sedimentos carbonáticos é significativamente menor.
Em Caravelas, as isóbatas exibem contornos irregulares o que determina que o limite
máximo para mobilização de sedimentos seja distribuído aleatoriamente em toda a área,
Sedimentos depositados na plataforma média e externa de Abrolhos são compostos
predominantemente por material carbonático (coralíneo), desta forma o limite para
mobilização de sedimentos induzido por ondas pode ter sido igualmente subestimado.
Nesta região, a quebra da plataforma ocorre entre 40 e 60m de profundidade, desta
forma, a velocidade orbital induzida pelas ondas junto ao fundo é suficiente para
mobilizar sedimentos da quase totalidade da área de plataforma.
Uma melhor compilação de dados de cobertura sedimentar, com maior detalhamento,
poderá contribuir para uma melhor estimativa do transporte de sedimentos na
plataforma continental leste brasileira.
O presente capítulo faz uma avaliação do potencial de mobilidade sedimentar na
plataforma continental leste brasileira. O conhecimento adquirido é fundamental para o
entendimento de processos de ressuspensão e disponibilidade para o transporte de
sedimentos na área de estudo. Considerando a sensibilidade ambiental da região, devido
à presença do maior sistema de recifes do oceano Atlântico Sul, diversos estuários e o
maior campo de rodolitos conhecido do mundo, que se encontram sujeitos a pressões
antropogênicas, o presente trabalho apresenta uma importante fonte de informações para
a região.
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CAPÍTULO 6 – POTENCIAL DE MOBILIDADE DO CAMPO
DE RODOLITOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL
EXTERNA DE ABROLHOS (CARAVELAS, BA)

6.1. INTRODUÇÃO

O transporte de sedimentos junto à costa é condicionado pelo clima de ondas e sofre
influência da forma de propagação das ondas sobre a plataforma continental e da sua
variabilidade sazonal.
A plataforma continental leste brasileira compreende uma área de 60.000 km², onde o
padrão de ondas é influenciado por descontinuidades na largura da plataforma e pela
distância latitudinal que interfere na influência relativa dos principais centros geradores
de ondas do Atlântico Sul: a Zona de Convergência Intertropical do Atlântico Sul, os
Ventos Alísios, o Anticiclone do Atlântico Sul e os Sistemas Frontais, formados na
região Antártica.
O entendimento das condições de mobilidade sedimentar é fundamental na interpretação
do transporte de sedimentos, sendo relevante em estudos sobre morfodinâmica,
conservação marinha, instalação de obras de engenharia etc. (Van Rijn, 1993). A
importância do padrão de ondas na mobilidade dos sedimentos siliciclásticos sobre a
plataforma continental foi discutida no Capítulo 5.
Esse capítulo aborda a mobilidade de rodolitos, agregados calcários nodulares
compostos principalmente por algas vermelhas coralíneas não-geniculadas (Foster,
2001), que ocorrem em depósitos de sedimentos biogênicos móveis. A sua distribuição
espacial heterogênea é consequência de sua sensibilidade à intensidade luminosa,
correntes, ação moderada de ondas, baixa sedimentação e alta salinidade (Birkett et al.,
1998). Rodolitos são encontrados em águas relativamente rasas (~20 m), mas podem
ocorrer também em profundidades maiores (Littler et al., 1991; Moura et al., 2016).

108

Rodolitos ocorrem em profundidades de até ~150 m, sujeitas assim à ação episódica de
ondas e correntes, formando grandes áreas de substrato duro (Foster, 2001). A dinâmica
é um fator limitante na distribuição de rodolitos, uma vez que eles requerem certo grau
de proteção da ação de ondas, de forma a evitar o soterramento e dispersão para águas
profundas, e também circulação de água suficiente para prevenir o soterramento por
sedimentos finos (Hall-Spencer, 1998). Esses fundos podem contribuir com grandes
quantidades de CaCO3 para ambientes costeiros (Foster et al., 1997; Amado-Filho et al.,
2012; Adey et al., 2015; Moura et al., 2016).
Os rodolitos apresentam crescimento intermitente com um padrão sazonal e maiores
taxas no verão (Bosence, 1983). Taxas de crescimento de rodolitos, medidas na região
de Abrolhos, indicam serem controladas pela profundidade, com rodolitos em
profundidades de 20 m crescendo mais (1,5±0.4 mm.ano-1) do que aqueles em
profundidades de 40 m (1,0±0.5 mm.ano-1) (Amado-Filho et al., 2012).
Além dos controles ambientais primários de luminosidade e temperatura (Adey e
Macintyre, 1973), o movimento da água tem sido considerado um fator importante na
determinação da distribuição e morfologia dos rodolitos (Marrack, 1999). Apesar de
existirem evidências de uma clara relação entre a hidrodinâmica, morfologia dos
rodolitos e mobilidade (Nelson, 2009; Riosmena-Rodríguez et al., 2011), são raros os
estudos que relacionam a ação de ondas e a mobilidade de rodolitos. Recentemente,
Joshi et al. (2017) abordaram questões relacionadas a velocidades críticas e mobilidade
de rodolitos na Baía de Galway (Irlanda). Joshi et al. (2014) demonstraram que a
velocidade de sedimentação de rodolitos é menor, assim como a tensão de cisalhamento
de fundo crítica, quando comparados a grãos de quartzo de mesmo diâmetro.
Modelos numéricos tradicionais geralmente não resolvem o transporte de “partículas”
grandes como os rodolitos; assim, a melhor forma de abordar a questão é através da
combinação de resultados de modelos de propagação de ondas e hidrodinâmicos, com
as formulações que permitem estimar a mobilidade dos rodolitos. Assim, o objetivo
desse capítulo é avaliar o potencial de mobilidade de rodolitos ao longo da plataforma
de Abrolhos, pela ação das ondas incidentes.
A plataforma de Abrolhos representa um alargamento da plataforma continental leste
brasileira, apresentando uma área de 46.000 km², uma largura máxima de 200 km e a
quebra da plataforma entre 80 e 90 m de profundidade (Bastos et al., 2015). Sobre a
plataforma de Abrolhos está localizado o maior campo de rodolitos conhecido do
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mundo, cobrindo uma área de 20.902 km² (Amado-Filho et al., 2012; Brasileiro et al.,
2016). As características morfológicas da plataforma de Abrolhos e a localização do
campo de rodolitos são apresentadas na Figura 48. Devido a suas características
ambientais peculiares, o melhor entendimento da mobilidade dos sedimentos nesse
trecho da plataforma continental brasileira é de grande importância no contexto dos
estudos em dinâmica e transporte sedimentar.

Figura 48: Área de Estudo entre o Rio de Contas (BA) e o Rio Doce (ES)
apresentando a localização do Banco de Abrolhos. A área pontilhada representa
o campo de rodolitos na região (de acordo com Bastos et al., 2015).
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6.2. MODELAGEM DE ONDAS

Os resultados da propagação de ondas sobre a plataforma de Abrolhos, obtidos através
das simulações do modelo MIKE21 SW no Capítulo 5 foram utilizados na análise da
mobilidade dos rodolitos. Foram utilizadas as mesmas configurações do modelo
numérico validado e cenários representativos do clima de ondas local.
Adicionalmente, foram simulados casos de ondas extremos, que são determinantes para
as condições de mobilidade dos rodolitos. As condições extremas de ondas foram
definidas através da estimativa da potência máxima da onda (wave power), obtida para
cada quadrante de aproximação das ondas e da identificação dos parâmetros da onda
correspondente, na série temporal de 13 anos (1997 a 2009) da estação WW3_CRV
(Tabela 17). Estes casos representam eventos esporádicos, altamente energéticos, que
ocorrem com frequência inferior a 5%.

Tabela 17: Características das ondas extremas utilizadas como condição de
contorno para os experimentos numéricos.
Quadrante

P* (kW.m-1)

Hs (m)

Tp (s)

Dp (grau)

Período

Nordeste

1,1455e+05

3,89

7,70

53,78

Primavera

Leste

1,8113e+05

4,25

10,20

104,69

Primavera

Sudeste

1,5048e+05

4,09

9,15

121,34

Inverno

Sul

3,1276e+05

4,49

15,78

186,88

Inverno

Sudoeste

3,2098e+05

4,79

14,23

203,77

Inverno

*P = potência da onda (wave power)

6.3. CÁLCULO DA MOBILIDADE DOS RODOLITOS

A mobilidade dos rodolitos foi calculada de forma similar ao realizado no Capítulo 5
que aborda a mobilidade sedimentar da região, a partir do método de Nielsen (1992)
para o cálculo da tensão de cisalhamento induzido pelas ondas, com coeficientes
ajustados. Assim, a estimativa do comprimento de ondas para águas intermediárias é a
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de Fenton e McKee (1990), utilizando uma aproximação da equação de dispersão da
teoria linear de ondas (com precisão mínima de 1,7%):
3⁄
4

2𝜋𝑑

𝐿𝑖 = 𝐿∞ { tanh [( 𝐿 )
∞

2⁄
3

]}

𝑔

𝐿∞ = 2𝜋 𝑇 2

(6.1)

(6.2)

O diâmetro orbital das ondas, junto ao fundo, d o, conhecido também como a semiexcursão da partícula de água, é então calculada utilizando a altura significativa das
ondas (Hs) e o período da onda (T), como extraída do modelo numérico (Capítulo 6)
para cada ponto de grade do modelo ao longo da plataforma continental:

𝑑𝑜 =

𝐻𝑇
2𝜋

𝑔

√ℎ

(6.3)

Sendo h a profundidade local e g a aceleração da gravidade. A velocidade orbital
máxima da onda junto ao fundo (umax) é a mesma calculada anteriormente (Capítulo 5)
segundo a equação de Harris & Coleman (1998):

𝑢𝑚𝑎𝑥 =

𝜋𝑑𝑜
𝑇

𝜋𝐻

= [𝑇 sinh(2𝜋ℎ⁄𝐿)]

(6.4)

O fator de fricção das ondas, fw é calculado usando o coeficiente de rugosidade de
Nikuradse (ks), igual à rugosidade superficial:

𝑘

𝑓𝑤 = 𝑒𝑥𝑝 [5.5 (𝑑𝑠 )
𝑜

0.2

− 6.3]

(6.5)
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A fricção de fundo máxima em função de ondas é definida por:
1

𝜏𝑤 = 2 𝜌𝑓𝑤 𝑢𝑚𝑎𝑥 2

(6.6)

Sendo a densidade da água ρ =1027 kg.m-3. Assim, o parâmetro adimensional de
Shields é calculado a partir de:
𝜏

𝜃 = (𝜌 −𝜌𝑤)𝑔𝑑
𝑠

(6.7)
50

Onde ρs é a densidade do sedimento e d50 é a mediana do tamanho do grão. Através da

aplicação dessa formulação, é possível alterar a densidade da partícula, permitindo
assim a sua adaptação para o estudo de mobilidade de rodolitos, por exemplo. Para os
rodolitos da região de Abrolhos, não existem estudos que definem a sua densidade. No
entanto, medidas de tamanho e volume de amostras da Baía Magdalena (México) (Ávila
& Riosmena-Rodriguez, 2011), do mesmo gênero de rodolitos presentes na região de
Abrolhos (Lithophyllum genera), permitem estimar a sua densidade. Ávila & RiosmenaRodriguez (2011) fornecem dados de peso e volume obtidos a partir de 100 amostras de
rodolitos, definindo-se assim as suas densidades variando entre 1200 e 1612 kg.m-3.
Esses foram os valores considerados para ρs na Equação 6.7. O diâmetro médio de
rodolitos na região de Abrolhos foi estabelecido por Brasileiro et al. (2016) como sendo
entre 3.1±1.4 e 9.4±3.2 cm. Esses autores observaram um gradiente de tamanho dos
rodolitos relacionado com profundidades de até 40 m, com rodolitos entre 20 e 30 m
sendo maiores que aqueles entre 30 e 40 m. Em profundidades maiores, não é possível
observar relação entre o tamanho dos rodolitos e a profundidade (Brasileiro et al.,
2016). Dessa forma, para a análise geral de mobilidade de rodolitos, o seu diâmetro foi
considerado como sendo 6 cm. Análises de sensibilidade foram realizadas com
tamanhos variando entre 1 e 14 cm.
A partir da obtenção dos valores do parâmetro de Shields para os rodolitos, eles foram
comparados ao valor do parâmetro de Shields crítico para rodolitos. Novamente, não
existem estimativas disponíveis para o parâmetro de Shields crítico para os rodolitos de
Abrolhos. Assim, foi utilizada a estimativa existente na literatura para rodolitos da Baía
de Galway (Irlanda), obtidos através de experimentos de laboratório por Joshi et al.
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(2017). O valor de Shields crítico foi assim considerado constante ao longo do campo
de rodolitos como 0,033.
O próximo passo é a obtenção da porcentagem do tempo em que os rodolitos são
mobilizados, ou seja, quando o parâmetro de Shields (Equação 6.7) excede o seu valor
crítico. Esses valores são então relativizados em função da frequência de ocorrência de
cada onda considerada na modelagem numérica, para o clima de onda sazonal. Os
eventos de ondas extremos foram considerados como eventos isolados, com resultados
mostrando o potencial de mobilidade sem considerar o seu tempo de atuação.
Os resultados obtidos foram então interpolados em malhas regulares para visualização
espacial e em perfis. Em função de limitações causadas por incertezas nos parâmetros
utilizados, testes de sensibilidade foram realizados para os parâmetros locais. Essas
estimativas podem ser refinadas a partir do estabelecimento de parâmetros específicos
para os rodolitos da região de interesse.

6.4. MOBILIDADE DOS RODOLITOS DO BANCO DE ABROLHOS

Os resultados do modelo de propagação de ondas refletem o clima sazonal da região,
com resultados para o clima de ondas, sendo relativizados em função da frequência de
ocorrência. A partir dessa forçante foi definido o potencial de mobilidade de rodolitos
na plataforma de Abrolhos, considerando o seu tamanho e densidade. Essa aplicação
combinada, entre o resultado do modelo numérico de propagação de ondas e as
formulações que permitem estimar o potencial de mobilidade, fornece uma
interpretação integrada dos processos físicos atuantes junto ao fundo. O capítulo 5
apresenta o comportamento de sedimentos siliciclásticos na região, sendo aqui a
descrição restrita aos rodolitos.
As Figuras 49 a 52 mostram a distribuição do índice de frequência de mobilidade ao
longo da área de interesse, para cada estação do ano, com tamanho dos rodolitos
variando entre 2 e 8 cm e densidade de 1400 kg.m-3. A distribuição da porcentagem do
tempo em que existem condições para mobilizar rodolitos mostra a dependência entre
profundidade local e clima de ondas incidente, com índices geralmente baixos quando
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considerada a distribuição anual. Apesar de restrito a algumas áreas mais rasas, o
outono (Figura 49), inverno (Figura 50) e primavera (Figura 51) são as estações do ano
em que acontece o maior potencial de mobilização por ondas na área de interesse,
refletindo o clima de ondas mais energético nesse período (Capítulo 4). As áreas com
maior potencial de mobilidade por ondas são as porções mais rasas da plataforma,
representadas pela porção externa mais ao norte e a projeção rasa voltada para sul
(ambas com profundidades entre ~20 e 40 m). Nessa projeção rasa voltada para sul,
com exceção do verão (Figura 52), ondas apresentam potencial de mobilização de
rodolitos com tamanhos menores (2 cm). A porção externa mais ao norte apresenta
potencial de mobilidade ao longo de todas as estações, inclusive para rodolitos maiores
(de até 8 cm). Essas porções, em amarelo nas Figuras 49 a 52, apresentam potencial de
mobilização de aproximadamente 8%. Ou seja, durante um período mínimo de 7 dias
em cada estação, existe o potencial de mobilização de rodolitos nas áreas marcadas. Isso
significa que, para as condições do clima médio de ondas, com ondas que possuem
frequência de ocorrência maior que 5%, a mobilidade de rodolitos ocorre durante um
período mínimo de 28 dias ao longo do ano, em função das ondas.
A profundidade limite para a ocorrência da mobilização ao longo do ano é em torno de
35 m. Gradativamente, com a redução da profundidade a partir dos 35 m, ocorre um
aumento no potencial de mobilização de rodolitos.
Os eventos episódicos de ondas de maior energia possuem maior capacidade de
mobilizar rodolitos, apesar de possuírem frequência de ocorrência baixa. Os resultados
para os eventos extremos para a região mostram o importante papel que estas podem ter
na remobilização de partículas maiores no fundo. A Figura 53 apresenta resultados para
alguns dos cenários extremos definidos a partir da série temporal das características de
ondas (Tabela 17). Os resultados apresentam a mobilidade para rodolitos de 3 e 6 cm.
De forma comparativa, é possível observar que as ondas extremas de S são as mais
importantes na definição do potencial de mobilidade, atuando sobre praticamente toda a
área da plataforma de Abrolhos e sobre grande parte do campo de rodolitos, quando
considerado o tamanho de 3 cm. A onda extrema de SE é a menos efetiva na
mobilização de rodolitos, e isso está relacionado ao período de onda menor que os
outros dois casos extremos analisados. Se relacionada à área do campo de rodolitos,
essa onda não consegue mobilizar rodolitos, com exceção de alguns pontos específicos,
principalmente na porção externa ao norte.
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a.

b.

c.

d.

Figura 49: Potencial de mobilidade de rodolitos durante o outono para
partículas com tamanho de a. 2 cm; b. 4 cm; c. 6 cm; d. 8 cm.
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a.

b.

c.

d.

Figura 50: Potencial de mobilidade de rodolitos durante o inverno para
partículas com tamanho de a. 2 cm; b. 4 cm; c. 6 cm; d. 8 cm.
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a.

b.

c.

d.

Figura 51: Potencial de mobilidade de rodolitos durante a primavera para
partículas com tamanho de a. 2 cm; b. 4 cm; c. 6 cm; d. 8 cm.
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a.

b.

c.

d.

Figura 52: Potencial de mobilidade de rodolitos durante o verão para partículas
com tamanho de a. 2 cm; b. 4 cm; c. 6 cm; d. 8 cm.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Figura 53: Potencial de mobilidade de rodolitos para cenários de ondas
extremas para tamanho de partículas de 3 cm (a; c; e) e de 6 cm (b; d; f).
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Os cenários apresentados e descritos acima apresentam uma ideia geral de
comportamento do campo de rodolitos específico, controlado pela morfologia da
plataforma de Abrolhos. Como forma de demonstrar a sensibilidade do potencial de
mobilização, através do Parâmetro de Shields, diferentes combinações foram realizadas
através da aplicação das Equações 6.1 a 6.7. Assim, de forma a avaliar a sensibilidade
dos parâmetros utilizados, resultados das combinações de densidade e tamanho dos
rodolitos são apresentados na Figura 54. Considerando a profundidade de 20 m, com
tamanho da partícula variando (Figura 54a), observa-se que o ponto crítico de
mobilização (considerado como 0,033) é alcançado para partículas menores que 8 cm
para a onda de Hs = 2,7 m e menores que 5 cm para a onda de Hs = 2,0 m. Em relação à
densidade, considerando uma partícula de 6 cm de diâmetro, a onda de Hs = 2 m não
consegue mobilizar a partícula nem com a densidade mínima testada (1200 kg.m-3). A
onda de Hs = 2,7 m consegue mobilizar partículas de 6 cm com densidades menores que
1250 kg.m-3.

Figura 54: Testes de sensibilidade do parâmetro de Shields em relação ao
tamanho da partícula (a) e em relação à densidade da partícula (b). Azul: teste
realizado para onda com Hs = 2,7 m; T = 11 s; Preto: teste realizado para onda
com Hs = 2 m; T = 10 s, em profundidade de 20 m. Na relação com o tamanho
do rodolito (a), a densidade foi considerada foi de 1400 kg.m -3 ; na relação com
a densidade, o tamanho da partícula é 6 cm.

Esses testes, apesar de representarem apenas algumas condições e variáveis encontradas
no ambiente, se tornam importantes principalmente em função do grande número de
incertezas existentes a respeito das características físicas dos rodolitos de Abrolhos.
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Conforme mencionado anteriormente, existem informações a respeito de sua
distribuição espacial, peso e tamanho. No entanto, informações sobre a sua densidade
não são encontradas na literatura.

6.5. DISCUSSÃO – MOBILIDADE DOS RODOLITOS

Os resultados do modelo numérico de propagação de ondas, combinados com a
aplicação de equações que demonstram a influência das ondas junto ao fundo, atuando
sobre partículas, permite uma interpretação integrada dos processos físicos que atuam
sobre o fundo marinho. Além das restrições ecológicas de luz e temperatura, a
distribuição de rodolitos é considerada como sendo altamente afetada pela
hidrodinâmica (Bosence, 1983). Rotações periódicas são necessárias para a
sobrevivência dos rodolitos, permitindo que a luz atinja todos os seus lados e evitando o
soterramento e incrustações (Steneck, 1986). As ondas possuem um papel importante
nesse processo, pois atuando em águas mais rasas, as velocidades orbitais por elas
geradas podem eventualmente mobilizar rodolitos causando o seu rolamento (Harris et
al., 1996). No entanto, seu desenvolvimento demanda o estabelecimento de uma
condição de equilíbrio, em que uma relativa proteção da ação das ondas, prevenindo o
soterramento ou a dispersão para águas mais profundas, seja balanceada por energia
suficiente para prevenir o seu recobrimento por sedimentos mais finos (Hall-Spencer,
1998).
Os rodolitos da plataforma de Abrolhos compõem o maior campo de rodolitos
conhecido do mundo (Amado-Filho et al., 2012; Brasileiro et al., 2016) e a sua
distribuição compreende profundidades variando entre aproximadamente 20 e 70 m
(Brasileiro et al., 2016). Os resultados aqui apresentados mostram que a mobilidade de
rodolitos na plataforma de Abrolhos é principalmente forçada por eventos energéticos
relacionados a tempestades, que apesar de serem pouco frequentes, possuem papel
importante na mobilização esporádica de rodolitos. Relativamente, pouca mobilidade de
rodolitos acontece ao longo das diferentes estações do ano, com o período do outono
sendo o mais energético e efetivo na mobilização de rodolitos. Eventos mais energéticos
são apontados por outros autores como principais causas de movimentação de rodolitos,

122

tanto em locais costeiros mais expostos (Marrack, 1999) como em baías mais abrigadas
em que a entrada de eventos energéticos é a única forma de movimentação (Joshi et al.,
2017).
Em relação à profundidade, com a maior atuação das ondas em regiões rasas, a maior
mobilidade acontece em profundidades menores que 35 m. Em águas rasas, com
profundidades menores que 20 m, são observados potenciais de mobilização bem
maiores, provavelmente limitando a presença de rodolitos, servindo assim como
restrição ambiental. Movimentos mais intensos são potenciais distúrbios para as
macroalgas associadas, podendo em adição ao soterramento, resultar em fragmentação
das estruturas (Hinojosa-Arango et al., 2009). Nessas áreas rasas a remobilização de
sedimentos siliciclásticos é alta (Capítulo 5), podendo levar a um soterramento dos
rodolitos. Em Abrolhos, nessas áreas mais rasas, ocorrem os bancos recifais em formato
de cogumelo, os chapeirões (Leão e Kikuchi, 2011), contrastando com os campos de
rodolitos.
A literatura disponível a respeito da estrutura e composição dos rodolitos de Abrolhos
menciona a sua variedade de tamanho e formas (Amado-Filho et al., 2012; Brasileiro et
al., 2016); e distribuição de tamanho relacionada à profundidade, com rodolitos maiores
encontrados entre 20 e 40 m e menores em profundidades maiores (Brasileiro et al.,
2016). No entanto, não é apresentado se existe relação da sua forma com a
profundidade. Relacionado aos aspectos dinâmicos, espera-se encontrar formatos mais
esféricos em águas rasas e formatos elipsoidais ou discoidais em águas mais profundas,
com mobilidade mais restrita. As formas discoidais são mais comuns em águas com
profundidades maiores que 40 m (Adey e MacIntyre, 1973).
A distribuição do potencial de mobilidade dos rodolitos ao longo da plataforma de
Abrolhos está diretamente relacionada à sua morfologia. Nas áreas rasas mais expostas
na região da plataforma, ocorre o maior potencial de mobilização. A Figura 55
apresenta de forma esquemática a distribuição do potencial de mobilidade na região do
campo de rodolitos. A projeção mais rasa que se estende na porção central da
plataforma para o sul é uma área com presença de rodolitos e relativamente exposta. Da
mesma forma, a porção norte mais externa da plataforma, relativamente rasa (~20 a
40 m) e bastante exposta às ondas incidentes, também apresenta mobilização em todas
as condições de ondas mais energéticas. Essas duas áreas são separadas por um canal
mais profundo (~60 – 80 m) em que não ocorre a mobilização pela ação de ondas. Ao
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norte, os rodolitos se encontram em águas mais rasas (~20 – 30 m) e próximos à costa,
enquanto que na porção sul, rodolitos não são encontrados em águas com profundidades
menores que 40 m (Brasileiro et al., 2016). Essa diferença está relacionada à morfologia
da plataforma, com regiões mais profundas do banco de Abrolhos na porção sul. No
entanto, os resultados mostram a existência de maior potencial de mobilidade na porção
sul, apesar da profundidade maior. Isso está relacionado ao clima de ondas mais
energético ser principalmente proveniente do quadrante S. Assim, as ondas atingem
com força a porção sul e externa do banco de Abrolhos, atenuando na medida em que
atravessam as áreas mais rasas (conforme discutido no Capítulo 4). Dessa forma, a
porção norte, apesar de ser mais rasa, está mais protegida da ação das ondas.

Figura 55: Esquema representativo de áreas com maior ou menor potencial de
mobilidade de rodolitos por ondas.
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Nesse capítulo foi abordado apenas o potencial de mobilização por ondas. Apesar de
provavelmente ser esse o aspecto mais importante no controle da mobilidade de
rodolitos na região, as correntes também podem exercer papel importante,
principalmente em regiões mais profundas. Em regiões mais externas, próximas a
quebra da plataforma em que rodolitos são encontrados em profundidades em torno de
70 m e na região do canal externo, provavelmente as correntes atuam na mobilização de
rodolitos. Uma vez que são áreas não influenciadas pelas ondas de tempestade que
podem atingir a região, a movimentação deve ser bem menor. A inclusão de resultados
de modelo numérico hidrodinâmico na definição do parâmetro de Shields permitirá a
quantificação da importância de correntes nesse processo. No entanto, o objetivo aqui é
avaliar a influência das ondas apenas, que trabalhos realizados em outras regiões
apontam como sendo o fator principal na mobilização de rodolitos (Marrack, 1999;
Joshi et al., 2017). Para a região de Abrolhos não existem muitas informações a respeito
de correntes, principalmente para a região dos bancos de rodolitos. Teixeira et al.
(2013), avaliaram o comportamento das correntes na porção mais costeira, no canal
formado entre o arco interno de recifes e a costa. Utilizando os fundeios realizados pela
Fibria (#506 e #106), Teixeira et al. (2013) observaram a existência de correntes mais
fortes ao longo do canal (ao longo da costa) com velocidades médias em torno de
0,1 m.s-1, com picos de velocidade podendo alcançar 0,7 m.s-1. Já a componente através
da costa possui valores bem menores, com velocidades médias em torno de 0,05 m.s-1 e
eventuais picos de 0,2 m.s-1. Essas correntes foram medidas em regiões mais próximas à
costa, fora da área do campo de rodolitos. Seriam necessárias medidas e a aplicação de
modelo numérico hidrodinâmico para a região dos campos de rodolitos, de forma a
avaliar a efetividade das correntes de maré e correntes geradas pelo vento sobre a sua
mobilidade. Apesar de a avaliação dos efeitos de correntes não fazer parte do objetivo
do presente capítulo, e com base nos resultados aqui apresentados em relação à ação de
ondas, provavelmente grande parte da mobilidade dos rodolitos na região depende da
ação de ondas, principalmente as ondas mais energéticas associadas a tempestades.
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6.6. CONCLUSÃO – MOBILIDADE DOS RODOLITOS

Pela primeira vez, foi realizada a modelagem e estimativa do potencial de mobilidade de
rodolitos na plataforma de Abrolhos, maior campo de rodolitos conhecido do mundo.
Com base no clima de ondas local e a sua propagação através da plataforma, o potencial
de mobilidade de rodolitos foi avaliado. Apesar de estarem restritos a regiões mais
profundas da plataforma (>20 m), os rodolitos do banco de Abrolhos são mobilizados
pela ação das ondas, principalmente aquelas mais energéticas associadas a tempestades.
Durante o período de verão a mobilização praticamente não ocorre, devendo estar
restrita a eventos esporádicos, mais raros nessa época. No outono são observadas as
maiores áreas de mobilização, que devem ser somadas a eventos mais energéticos que
ocorrem de forma mais intensa nessa estação, com o aumento da frequência de
passagem de frentes frias e ondas mais energéticas associadas.
Ainda existem diversas variáveis que não são bem conhecidas sobre as características e
comportamento dos rodolitos de Abrolhos. Nas estimativas aqui apresentadas foram
utilizadas várias aproximações, por exemplo, a respeito da densidade dos rodolitos e
consequentemente os valores críticos do parâmetro de Shields. De qualquer forma, são
apresentados dados inéditos sobre as condições físicas que forçam o seu
comportamento. Mesmo associado a incertezas, a definição da distribuição da influência
de ondas junto ao fundo, fornece informações fundamentais para o estabelecimento de
distribuição de habitats ao longo do banco de Abrolhos.

126

CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresenta uma análise da mobilidade sedimentar induzida por ondas
de gravidade na plataforma leste brasileira, utilizando uma abordagem combinada entre
a análise do clima de ondas, propagação das ondas para águas rasas através de
modelagem numérica e aplicação de equações que estimam o transporte de partículas
em função da tensão de cisalhamento causada pelas ondas no fundo marinho. Assim,
baseado no clima de ondas da região, são estimados os potenciais de mobilidade
sedimentar como resposta a diversas condições forçantes.
A morfologia da plataforma é um fator fundamental condicionante do clima de ondas
regional e consequente do potencial de mobilização de sedimentos. Com morfologia
complexa, alternando entre plataforma estreita (~15 km - Ilhéus) e larga (~200 km Abrolhos) passando por uma projeção intermediária de aproximadamente 100 km
(Royal Charlotte). Essa complexidade da morfologia da plataforma confere
características únicas à área de estudo, incluindo o maior complexo recifal do Atlântico
Sul sobre a plataforma rasa e extensa do Banco de Abrolhos. As ondas, ao alcançarem
essas áreas, e se propagarem sobre a plataforma, apresentam comportamento
diferenciado em função da maior dissipação de energia e processos de transformação
nas áreas de plataforma extensa, quando comparado aos trechos intercalados de
plataforma estreita. Apesar de estarem separados por uma distância relativamente curta
(~350 km), o clima de ondas é diferenciado entre a parte sul (Caravelas) e norte
(Ilhéus), também em função da morfologia da plataforma, que acaba atuando como
escudo para a ação das ondas do quadrante sul na porção norte da área de estudo.
Considerando a atuação das ondas sobre a plataforma, esse efeito acaba compensando a
menor largura da plataforma na parte norte, quando comparada à atuação das ondas no
Banco de Abrolhos, por exemplo.
Em função de sua largura, tamanho e baixas profundidades, a região do Banco de
Abrolhos apresenta o maior campo contínuo de rodolitos do mundo. Sendo assim, a
avaliação dos efeitos das ondas sobre o potencial de mobilidade de rodolitos fornece
uma interpretação integrada dos processos físicos atuantes junto ao fundo. A definição
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de habitats bentônicos está diretamente relacionada à tensão de cisalhamento junto ao
fundo, sendo o papel das ondas fundamental nesse processo.
Assim, a complexidade da morfologia da plataforma, combinada com o clima de ondas
incidente é o que define a propagação e transformação das ondas e a sua consequente
influência na definição dos processos de mobilização de partículas de diferentes
tamanhos e densidades junto ao fundo.
As seguintes conclusões específicas foram obtidas com o desenvolvimento do trabalho:

Clima de ondas
O clima de ondas obtido a partir da análise estatística dos parâmetros espectrais das
ondas geradas pelo modelo WAVEWATCH III em dois pontos da costa leste brasileira
indica a predominância da ação de ondas do quadrante leste, durante todo o ano em
Ilhéus e em todas as estações a exceção do outono em Caravelas, quando as ondas do
quadrante sul representam mais de 40 % das informações.
A importância da análise realizada se refere à sua contribuição como fonte de
referência, para trabalhos futuros. Apesar de a análise estar baseada em informações de
modelo global de geração de ondas, os resultados aqui apresentados preenchem uma
lacuna na descrição do clima de ondas na região, uma vez que não existem séries
medidas de longo termo em águas profundas nas regiões estudadas.
O controle estrutural da plataforma rasa do Banco de Abrolhos controla o clima de
ondas da área ao norte, atenuando as ondas dos quadrantes S e SE. Esse aspecto acaba
compensando os efeitos da menor atenuação das ondas na região norte de plataforma
estreita.

Mobilidade sedimentar
A mobilidade dos sedimentos induzido pela ação das ondas na plataforma continental
sudeste da Bahia ocorre em profundidades inferiores a 20 m, para sedimentos de
tamanho areia muito fina (D50 = 0,063mm) durante o verão e até 50 m durante o
inverno.
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Em Ilhéus, os sedimentos depositados se tornam uma mistura de material siliciclástico e
carbonático a partir dos 20m de profundidade, assim o limite para mobilização de
sedimentos pode ter sido subestimado uma vez que a energia necessária para a
mobilização de sedimentos carbonáticos é significativamente menor.
Na plataforma de Abrolhos, as isóbatas exibem contornos irregulares o que determina
que o limite máximo para mobilização de sedimentos seja distribuído, sem padrão
definido, em toda a área. Sedimentos depositados na plataforma média e externa de
Abrolhos são compostos predominantemente por material carbonático (coralíneo), desta
forma o limite para mobilização de sedimentos induzido por ondas pode ter sido
igualmente subestimado.
Nesta região, a quebra da plataforma ocorre entre 40 e 60m de profundidade, desta
forma, a velocidade orbital induzida pelas ondas junto ao fundo é suficiente para
mobilizar sedimentos da quase totalidade da área de plataforma.
Os resultados são fundamentais para o entendimento de processos de ressuspensão e
disponibilidade para o transporte de sedimentos na área de estudo. Considerando a
sensibilidade ambiental da região, devido à presença do maior sistema de recifes do
oceano Atlântico Sul, diversos estuários e o maior campo de rodolitos conhecido do
mundo, que se encontram sujeitos a pressões antropogênicas, o presente trabalho
apresenta uma importante fonte de informações para a região.

Mobilidade de rodolitos
Pela primeira vez foi realizada a modelagem e estimativa do potencial de mobilidade de
rodolitos na plataforma de Abrolhos, maior campo de rodolitos do mundo. Com base no
clima de ondas local e a sua propagação através da plataforma, foi estimado o potencial
de mobilidade de rodolitos.
Apesar de estarem restritos a regiões mais profundas da plataforma (>20 m), os
rodolitos do banco de Abrolhos são mobilizados pela ação das ondas, principalmente
aquelas mais energéticas associadas a tempestades. Durante o período de verão a
mobilização praticamente não ocorre, devendo estar restrita a eventos esporádicos, mais
raros nessa época. No outono são observadas as maiores áreas de mobilização, que
devem ser somadas a eventos mais energéticos que ocorrem de forma mais intensa
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nessa estação, com o aumento da frequência de passagem de frentes frias e ondas mais
energéticas associadas.
Ainda existem diversas variáveis que não são bem conhecidas sobre as características e
comportamento dos rodolitos de Abrolhos. Nas estimativas aqui apresentadas foram
utilizadas várias aproximações, por exemplo, a respeito da densidade dos rodolitos e
consequentemente os valores críticos do parâmetro de Shields. De qualquer forma, são
apresentados dados inéditos sobre as condições físicas que forçam o seu
comportamento. Mesmo associado a incertezas, a definição da distribuição da influência
de ondas junto ao fundo, fornece informações fundamentais para o estabelecimento e
distribuição de habitats ao longo do banco de Abrolhos.
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